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DEN

SELVEJENDE

INSTITUTION

BUSSES SKOLE
1969-1970

SUfENS PÆDAGOGISKE STUDIESAML IL'G

Den selvejende
institution
Busses skole

Skolen oprettedes i 1917 af fru Kirsten Busse, der
ledede den, til hun i 1948 overgav den til sin datter,
fru Inger Lund.
Den 13. marts 1969 blev DEN SELVEJENDE INSTI
TUTION BUSSES SKOLE stiftet, idet fru Inger Lund
ønskede at trække sig tilbage.
Skolen består af en 7-klasset hovedskole med fuld
undervisning af børn i den skolepligtige alder.
Desuden er der til skolen knyttet et 8. og 9. skoleår,
der kan afsluttes med en statskontrolleret prøve.
Elever, der ønsker at overgå til en real- eller gymna
sieskole, kan fra 7. hovedskoleklasse på lige fod med
elever fra de kommunale skoler indstilles til optagelse
i 1. realklasse.
Skolen har i skoleåret 1969-70 haft ca. 130 elever.
Klassekvotient 15 til 18.

Bestyrelse

Direktør Torben Fredholm (kasserer)
Dommerfuldmægtig Boris Hansen
Fru Sonja Harboe (næstformand)
Varmeinstallatør Kai Sivertsen
Landsretssagfører Erik Toft (formand).
Fra februar 1970 indtrådte vicestadsbibliotekar Svend
H. Stilling i bestyrelsen i stedet for Kai Sivertsen.

Tilsynsførende Det af ministeriet anerkendte offentlige tilsyn med
__ 21
___ skolen udøves af pastor Gunner Tjalve.
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ELEVARBEJDE

Lærerkræfter:

engelsk, religion, tysk.
engelsk, specialundervisn.
gymnastik.
dansk, religion.
fysik, geografi, matematik,
regning.
maskinskrivning.
Henriksen, Jytte:
musik.
Høffding, Aase:
engelsk,
regning, tysk.
Iversen, Liselotte:
dansk, geografi, regning.
Jespersen, Bodil:
dansk, engelsk, historie,
Ludvigsen, Brita:
regning.
biologi, dansk, formning,
Madsen, Arne:
fysik, historie, orientering,
sløjd.
biologi, dansk, geografi,
Nissen, Erik:
gymnastik, historie.
Pedersen, Else Beider: fysik, geografi, regning
Schram-Nielsen, Annett: dansk, geografi, special
undervisning.
biologi, formning, håndarb.,
Rode, Jytte:
småsløjd.
Andersen, Jens Kr.:
Arendrup, Olga:
Christiansen, Hanne:
Fallesen, Jens-J.:
Hansen, Winnie:

3

Praktiske oplysninger
Bogliste

Fra kontoret udleveres en liste over de ved skolen an
vendte 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 nød
vendigt inden sommerferien at indlevere „ønskesed
del“ til klasselæreren.

Forsikring

Ud over den aim. lovpligtige ansvarsforsikring har
skolen ved Gentofte kommunes velvilje tegnet en
under Landkommunernes Ulykkesforsikring frivillig
skolebørnsforsikring. Den dækker skolens ansvar over
for eleverne.

Gymnastikdragt

Pigernes gymnastikdragt: Blå crepenylon-dragt, mo
del „Athen“, blå plastsokker til indendørs brug, blå
sokker og tennissko til udendørs brug.
Drengenes gymnastikdragt: lyseblå trøje med korte
ærmer, mørkeblå benklæder, hvide ollerupsko til in
dendørs brug, hvide tennissko til udendørs brug.
1 overgangsårene kan drengenes „gamle“ gymnastik
dragt bruges.
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Konfirmations
forberedelse

Konfirmationsforberedelse finder sted i vinterhalvåret
i 1. real eller 8. klasse.

Materialer

Stilehæfter samt regne- og kladdehæfter udleveres
på skolen.

Mælk

Eleverne i 1.-7. kl. får gratis hver dag hele skoleåret
igennem V4 I sød- eller kærnemælk.

Sygdom

Hvis en elev angribes af en børnesygdom eller syg
dom af alvorlig smitsom art, bedes det snarest med
delt skolen.
Fritagelse fra gymnastik udover 8 dage kræver iflg.
ministeriel bekendtgørelse lægeattest.

Yderligere
oplysninger

Elevernes tøj og andre ejendele bedes mærket med
navn.
Penge må ikke efterlades i overtøj eller tasker, men
afleveres til klasselæreren til opbevaring.
Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne ting.
Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de
måtte tilføje skolen og dens ejendele.

ELEVARBEJDE
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Aktiviteter på skolen

6

Forældremøder

Der har i efterårets og vinterens løb været afholdt
forældremøder under forskellige former. Eleverne fra
8. og 9. klasse deltog selv i mødet, hvor der var lagt
op til diskussion mellem voksne og unge.
7. klasse og fru Hansen underviste en vinteraften for
ældrene i den ny matematik. Derefter optrådte elever
ne for til slut at servere hjemmegjorte lagkager.
5. klasse mødte til en hyggeaften med deres forældre.
Der blev vist udstilling, spillet „Kejserens nye klæder“
og optrådt med andet af såvel forældre som børn.
1. klasses forældre blev inviteret til kontaktmøde, hvor
hvert enkelt forældrepar havde lejlighed til at tale
i enrum med børnenes lærere.
Desuden har der været afholdt mere traditionelle for
ældremøder for alle klasser.
Lærerne har følt sig meget inspirerede af den store
forældreaktivitet.

Færdselslære

Alle skolens elever modtager færdselsundervisning,
og for de større elever afholdes der ved politiets hjælp
cyklistprøver.

Lørdagsfri

Fra og med skoleåret 1970-1971 indføres i lighed med
den offentlige skole - lørdagsfri hele året. Dette med
fører en nedsættelse af elevernes timetal. For at det
ikke skal gå væsentligt ud over undervisningen, har
lærerne i forårets løb samarbejdet fagene biologi,
geografi og historie således, at disse fag fremover
fremtræder som faget orientering. Ved denne sam
menlægning spares timer. — I de ældre klasser gli
der religionsundervisningen naturligt ind i oriente
ringsfaget, mens de yngre klasser fortsat har religion
som et selvstændigt fag.
Yderligere må vi for de stores vedkommende afskrive
„svømningen“ i Øbrohallen, idet der ikke mere kan
afses tid i skoletiden hertil.
Muligheden for at etablere et svømmehold en efter
middag om ugen foreligger.

Matematik

I 1. og 7. klasse er der i årets løb lavet mystiske tegn
og gerninger i matematiktimerne. 1. klasse har, for
uden at addere, subtrahere og multiplicere, lært at
behandle x’er og y’er og måle trekanter og firkanter.
7. klasse har lært at udtrykke regneproblemer ved
hjælp af det matematiske symbolsprog, og det kan
nok være, fantasien har været i funktion, når det
gjaldt om at formulere sig kort og præcist.
Hermed har skolen påbegyndt den „ny matematik“ fra
1. klasse.
Ved samtlige realafdelinger skal ny matematik indfø
res i løbet af kort tid, derfor har vi givet undervisning
i 7. kl., så vore elever kan klare sig ved overgang til
andre skoler.
I vinterens løb har der været orienterende møder om
matematikundervisningens formål, og i 7. kl. bad for
ældrene om selv at blive undervist, hvilket skete ved
en hyggelig forældreaften under WH’s ledelse.

Skolebio

I vinterhalvåret kan eleverne deltage i skolescenens
filmforestillinger.

Skolelægen

Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæs
sig undersøgelse af børnene. Undersøgelsen omfatter
foruden måling og vejning en fuldstændig legemlig
undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, medens
behandling af sygdom henvises til børnenes sædvan
lige læge. Skolelægen og skolesundhedsplejersken
fører desuden i samarbejde med tuberkulosestationen
i Lyngby den regelmæssige kontrol med hensyn til
tuberkulose og calmettevaccination.
Undersøgelsen finder sted en gang årligt, og hjem
mene underrettes om tidspunktet. Hvor undersøgel
sen giver anledning til det, sætter skolelægen sig i
forbindelse med hjemmet, og forældrene kan iøvrigt
ved henvendelse til skolen få oplyst, hvornår skole
lægen træffes.
Skolens læge er dr. Agnete Bræstrup.
Sundhedsplejerske er Karen L. F. Knudsen.
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Skoletandpleje

Der ydes gratis tandpleje til elever boende i Gentofte
kommune.
For Københavns kommune gælder følgende ordning:
Elever i 1.-5. kl. behandles gratis på kommunens
tandklinik, og elever i 6.-9. kl. kan få tilskud til tand
behandling hos privat praktiserende tandlæge.
For Frederiksberg og Lyngby-Tårbæk kommuner gæl
der følgende ordning:
Elever kan behandles gratis på de respektive kom
muners skoletandklinikker ved henvendelse til hhv.
skoletandklinikken på Frederiksberg rådhus og skole
forvaltningen, Lyngby rådhus.
For Søllerød kommune gælder følgende ordning:
Elever kan få tilskud til behandling hos privat prakti
serende tandlæge.
Andre kommuner: I hvert enkelt tilfælde må foræl
drene søge den hjemmehørende kommunes skole
væsen om tilladelse til benyttelse af Gentofte kom
munes skoletandklinik.

Specialundervisning

Der gives i skoletiden særundervisning i dansk og
regning i det omfang, man skønner det nødvendigt.

Svømning

6.-9. kl. har haft 1 times svømmeundervisning om
ugen i Østerbro svømmehal.

Yderligere aktiviteter

Fru Høffding har små private hold i musik.
Der bliver arbejdet med rytme-og melodiinstrumenter.

I månederne inden jul kan børnene lave julegaver på
skolen. Der arbejdes med bast, peddigrør, stoftryk og
andre former for håndarbejde.
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Busses skoles
forældre
forening

Samtlige forældre, der har børn i den selvejende insti
tution Busses skole, er forpligtede til enten at være
aktive medlemmer af BUSSES SKOLES FORÆLDRE
FORENING eller til at betale et af generalforsamlin
gen for hvert enkelt år fastsat indskud.
Der henvises i øvrigt til vedtægterne.

Tak

For økonomisk støtte - lån, tilskud til fripladser samt
ethvert gavebeløb bringer skolen sin hjerteligste tak.
Ligeledes takker vi for de mange dejlige brugsgaver,
vi i årets løb har modtaget.
Det har været til stor opmuntring for os alle, - elever
såvel som lærere - at mærke den interesse, de giver
udtryk for.
Tak til Gentofte kommune for gratis helbredsunder
søgelse, tandpleje, skolemælk og for brug af Hellerup
skoles gymnastiksale.
For lån af sløjdsalen siger vi GI. Hellerup gymnasium
tak.
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Fra dagbogen
1969-1970

14. aug.:
19. aug.:
29. aug.:
3.-9. sep.:

4. sep.:
4. sep.:
9. sep.:
16. sep.:
18. sep.:
24. sep.:
25. sep.:
29.
10.
15.
28.

sep.:
okt.:
okt.:
okt.:

3. nov.:
8. nov.:
19. nov.:
5. dec.:
9. dec.:
12. dec.:

13. dec.:
15. dec.:
17. dec.:

19. dec.:
7. jan.:

12. jan.:
16. jan.:
17. jan.:
21. jan.:
23. jan.:

23. jan.:
26. jan.:
28. jan.:
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Skoleåret begyndte.
1. klasse startede.
5. og 6. klasse solgte mærker for „Evnesvages ve!“.
6. kl. i lejrskole på „Højgården“, Hjortdal.
E. Nissen - J. Rode.
7. kl. på Lousiana. Mobiler af Calder. B. Jespersen.
5. kl. i Hellerup kirke. J.-J. Fallesen.
4. kl. på Nationalmusee. E. Beider-Petersen Pernille Sølling-Jørgensen mor.
5. kl. på Nationalmuseet. Eskimoer og indianere.
B. Ludvigsen.
Skolebladet „Kaktusøjet"s første nummer.
7. kl. og W. Hansen.
3.-9. kl. til idrætsdag på Gentofte stadion.
5. kl. opførte „Kejserens nye klæder“ for deres for
ældre. L. Iversen - B. Ludvigsen.
8. og 9. kl. i teatret. A. Madsen.
Skolens fødselsdag.
8. og 9. kl. på studietur til Christianshavn. A. Madsen.
2. kl. på botaniktur i Charluttenlund skov.
B. Jespersen.
Skolen holdt F.N.-dag.
UNICEF-fællestime. Kortsalget startede. Der indkom
1.946 kr.
8. og 9. kl. på Nationalmuseet. Grønland. A. Madsen.
5. kl. inviteret til film hos Eivind Koldings far.
Juleudstillingsfri klokken 11.
Luciaoptog. 7., 8. og 9. kl.s piger på skolen og i fru
Lauritzens klub for ældre. Aa. Høffding.
Fællestime. Negro-spirituals. B. Ludvigsen.
Morgensangen aflyst indtil videre grundet influenza
epidemien.
Skolens tilsynsførende, pastor Gunner Tjalve, på be
søg.
Julehygge i klasserne.
Juleafslutningen aflyst grundet influenzaepidemien.
8. og 9. kl. startede avisindsamling til deres Norgestur. A. Madsen.
8. og 9. kl. i Ungdommens teater. A. Madsen.
8. og 9. kl. på Philips fabrikker. W. Hansen - A. Mad
sen.
Fællestime. H. C. Andersen. B. Jespersen.
7. kl. på Strandvejs-gasværket. A. Madsen.
5. kl. på tankskibet „Olav Syd“.
Eivind Koldings far. L. Iversen - B. Ludvigsen.
„Kon-Tiki“-filmen.
4. kl. på Nationalmuseet. Middelalder. A. Madsen.
3. kl. på Nationalmuseet. Stenalder og bronzealder.
B. Ludvigsen.

1.-8. feb.:
20. feb.:
21. feb.:
24. feb.:
25. feb.:
17. marts:
4. apr.:
14. apr.:
18. apr.:
21. apr.:
21. apr.:
28. apr.:
29. apr8. maj:

4. maj:
4. maj:
15. maj:
28. maj16. jun.:
1. jun.3. jun.:
6. jun.:
16. jun.:
19. jun.:

8. og 9. kl. i Norge. A. Madsen.
4. kl. i Messiaskirken. Frederik Lindegren-Andersens
far. L. Iversen - J.-J. Fallesen.
Hele skolen så billeder fra Norgesturen.
8. og 9. kl. A. Madsen.
Fællestime. Maskerne i Gladsaxe. A. Madsen.
Skolen på maskeudstilling i Gladsaxe. A. Madsen.
Mærkesalg „Red barnet“. 5. og 6. kl.
Stæren hørt i skolehaven. Der uddeltes lakridsstæn
ger.
1. -4. kl. inviteret af Gentofte kommune til „Mester
katten“ i Avenue-teatret.
Fællestime. Musik. W. Hansen - B. Ludvigsen.
7. kl. på Frihedsmuseet. E. Nissen.
8. og 9. kl. i Ungdommens teater. A. Madsen.
Mærkesalg „Forårsblomsten“. 5. kl.
Skr. årsprøver for 6., 7. og 8. kl. samt den skr. stats
kontrollerede prøve for 9. kl.
Skolemodenhedsprøve for 1. klasse 1970-71.
4. og 5. kl. på tur til Kronborg og Gurre.
J.-J. Fallesen - L. Iversen.
Skr. årsprøver for 2.-5. kl.

Mdt. årsprøver for 5.-9. kl.
Udstilling af elevarbejder.
Fugletur i den meget tidlige morgen. A. Madsen.
1 .-4. kl. Forældredag og årsafslutning.
5 .-9. kl. Årsafslutning med efterfølgende gilde for
udgående elever og deres forældre.

Uddrag af en rejsedagbog

Norgesturen
Feb. 1970

Vi er samlet på Larsens plads og skal om bord om et øjeblik.
„Farvel mit barn, husk nu
pas nu på - lad være med - osv“.
Så går vi om bord, anbringer vore kufferter og finder et sted,
hvorfra vi kan vinke til vore forældre. I bidende kulde og gennem
store ismasser glider „Kong Olav“ væk fra kajen. København for
svinder i disen, og vi undersøger skibet, finder vore liggestole,
spiser vores medbragte klemmer, træffer nye mennesker, spiller
kort, forsøger at sove. Det er svært at vende sig tii lyden af isen,
der knager og brager mod skibssiden. Vel på vej savner vi alle
rede det hjemlige, og vi ringer til Arendrup midt om natten. Vi er
nu trætte og søvnige, og det vil være godt at sove trods alt, men
om vi kan få fred for Madsen.
Er nu inde i Oslo fjord. Vi spiser morgenmad i salonen og kan
imens sidde og se de små huse inde på kysten. Byen derinde
ligner herfra en lille modelby, hvis huse og gader er svagt be
lyste.
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Skifter i Oslo til tog. Kører gennem det snedækkede norske land
skab og stifter imens bekendtskab med 40 andre unge, der skal
bo samme sted som vi. Vil gerne sove lidt ind imellem, men der
er for megen larm, og man er også for spændt på, hvad der skal
ske.
Ved middagstid når vi målet, Gjøvik. Vi kører i bus til vandrer
hjemmet „Hovdetun“, hvor vi skal bo. Her er flotte bjerge og
masser af sne, og luften er meget klarere end hjemme. Der ser
veres frokost, men vi spiser ikke, har ikke tid, for nu skal vi vise
nordmændene, at danskere sagtens kan stå på ski ...! Da vi om
aftenen samles, er vi i hvert fald sikre på et: Vi sidder godt på
skiene - i bedste fald!
Har alle tiders fiasko. Jeg står støt og roligt ned ad vejen mod
skihoppet. Pludselig bliver farten efter min mening svimlende høj,
i hvert tilfælde over 10 km i timen. Ved enden af vejen skal jeg
gennem en åbning i et solidt plankeværk. Mine ski ændrer ret
ning, og jeg nærmer mig hurtigt selve plankeværket. Til min store
forskrækkelse opdager jeg, at jeg hverken kan bremse eller dreje.
Det har jeg ikke lært endnu. Jeg prøver forgæves, men ak! Med
bragen og knasen vælter jeg gennem plankeværket og falder i
sneen på den anden side. Jeg tror, jeg har brækket arme og ben,
men fejler intet. Tre piger står ved siden af mig eller rettere, jeg
falder på knæ for dem. De har hver et fotografiapparat, som straks
kommer i brug.
Tom giver os hver eftermiddag IV2 times undervisning i at stå på
ski. Han er dygtig. Vi har vældig respekt for ham og tror, han er
en voksen mand, indtil han får huen af. Så opdager vi, at han er
på alder med os, og vi får det hyggeligt sammen. Vi lærer mere
og mere om at stå på ski, som dagene går, men jo mere vi lærer,
jo mere prøver vi bagefter, og des bedre ved vi, hvad vi ikke
kan. Det tager lang tid at blive udlært skiløber.
Vi spiser morgenmad inden kl. 9, gør klar til at tage af sted til
Solbakken, et højdepunkt 12 km fra Gjøvik.
Det fryser 15 grader, solen skinner, og sneen glitrer gyldent. Det
er skønt. Over åbne områder, op og ned ad bakker og endnu et
stykke gennem skoven, så ser vi den røde bygning, hvor vi skal
holde hvil og have os en tiltrængt forfriskning. Det er halvvejen.
Det sidste stykke er mere spændende. Det går nedad en lang
bakke. Vi får så stærk fart på, at vi ryger op ad den næste. Den
samme tur gentager sig flere gange, og så kommer et hårnåle
sving og endelig den lange bakke, der fører ned til vandrerhjem
met. Jeg vender mig om for at se, hvem der kommer bagved. Men
der kommer ingen, for både Susanne og Anette er faldet, og så
kan ingen andre jo komme forbi. Vi er dødtrætte efter en dejlig
tur. Hvor utroligt det end lyder, tager nogle igen en tur efter fro
kost, mens andre slapper af på værelserne eller i pejsestuen,
hører musik og snakker.
Tiden går hurtigt. Det er allerede sidste dag, og vi er på vej hjem.
Har så langt et ophold i Oslo, at vi kan nå at se vikingeskibene
og Kon-Tiki-flåden, men vælger alligevel at tage med DFDS-båden
til København. Det var en dejlig tur.
8. og 9. klasse.
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5. klasses
„skibsdagbog“

En dag i januar kom Eivinds far med en overraskelse: Vi er blevet
inviteret til at bese et splinternyt tankskib, „Olav Syd", som lige
er løbet af stabelen fra Helsingør skibsværft
Det ligger nu inde ved Langelinie-kajen og ser imponerende ud
med sine 150 m i længden.
Vi myldrer om bord, ser først alt det udvendige. Senere går vi
ned i det store maskin- og pumperum, hvor larmen er ret så vold
som. Vi ser også kahytter, køkken, styrerum osv. Det er impone
rende at se, hvor fint og lækkert alt er indrettet.
Efter rundturen blev vi vist ned i et mødelokale, hvor vi fik soda
vand og herligt nybagt wienerbrød.
Til sidst gik vi op og legede overalt på skibet og beså det endnu
en gang på egen hånd.
Kort tid efter besøget fik vi fra rederiet tilsendt et flot billede af
„Olav Syd“. Det er taget, da skibet kom til Langelinie første gang.
Billedet hænger nu indrammet på væggen i 5. klasse. Det skal
følge os videre, hvis vi skal skifte klasseværelse.

Indmeldelse

Indmeldelse finder sted ved henvendelse til skolens
leder, frøken Olga Arendrup.

Optagelse af elever

Børn, der indmeldes i skolen, kommer inden optagel
sen til en prøve for at sikre, at de pågældende er i
besiddelse af den modenhed, de kundskaber og ev
ner, der gør dem skikkede til at modtage undervisning
i den ønskede klasse.
I begyndelsen af maj måned afholdes således en
modenhedsprøve for de elever, der er indskrevet til
påbegyndelse af skolegang i 1. klasse samme år.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og i henhold til ved
tægterne.
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Skolebetaling

Skolepengene udgør for tiden årligt:

1.
2.
3.
4.
6.

klasse.......................................... 750 kr.
klasse..........................................
850 kr.
klasse.......................................... 950 kr.
og 5. klasse................................ 1000 kr.
, 7., 8. og 9. klasse................... 1050 kr.

Der betales i 10 lige store rater, som forfalder den 1.
i hver måned - september til juni incl.
Søskende har moderation, således at der for 2 børn
opnås en reduktion på ialt 150 kr. årligt. For 3 børn
er reduktionen 250 kr. årligt. 4. barn og følgende går
gratis.
Friplads - normalt kun halv - kan søges. Der søges
for ét år ad gangen.
Der ydes fortrinsvis friplads til elever, der ønsker op
tagelse i 8. og 9. klasse.
For alle andre kan der almindeligvis først søges om
halv friplads, når barnet har været elev i skolen i to
år, og når familiens forhold i øvrigt taler herfor.

Skolen modtager gerne forudbetaling for hele skole
året eller dele deraf, idet administrationen herved
simplificeres.

Det ny skoleår
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Skoleåret 1970-71 begynder tirsdag den 11. august
kl. 9.
1. klasse begynder tirsdag den 18. august kl. 9.

Træffetid

Adresse

Giro

Skolens leder frøken Olga Arendrup træffes mandag,
onsdag og fredag kl. 9.15-10 samt efter aftale. Tele
fon HE 4053.
Kontoret er åbent alle skoledage kl. 9.15-13. Tele
fon HE 4053.

Strandparksvej 15, 2900 Hellerup.

Postkonto nr. 15 91 95.

