Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

BUSSES
PRIVATSKOLE

1954
STRANDPARKSVEJ 15

HELLERUP

Statsns pædagogiske Studiesamling
København

BUSSES PRIVATSKOLE
GRUNDLAGT 10. OKTOBER 1917

STATSANERKENDT UNDERSKOLE
EKSAMENSFRI 3-ÅRIGT

FORTSÆTTELSESHOLD

ÅRSBERETNING 1 953-54

STRANDPARKSVEJ 15
HELLERUP
TELEFON HELRUP 1050 & 2536
GIRO 836.19

Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre,
har som bestyrelsesmedlemmer:

Handelsminister, cand. polit, fru Lis Groes.
Hr. civilingeniør Kjeld Grubb.
Hr. landsretssagfører Henning Ipsen (formand).
Fru skibsreder Kirsten Lauritzen.
Hr. arkitekt Jørgen Rohweder.
Fru prokurist Charlotte Kjeldsen,
(kasserer for „Fru K. Busses Privatskoles Venner”).

Det af ministeriet anerkendte offentlige tilsyn med skolen
udøves af sognepræsten ved Hellerup kirke, hr. pastor J. T h.
T h o m s e n.

Det nye skoleår.
Skoleåret 1954-55 begynder torsdag den 19. august kl. 10.
1. kl. begynder onsdag den 1. september kl. 9.

Træffetid.
Skoleleder fru Inger Lund træffes mandag, onsdag og fredag
kl. 9,15—10 eller efter aftale. — Telefon Helrup 1050.

Skolen.
Skolen er en fællesskole, der underviser sine elever gennem
hele den undervisningspligtige alder.
Den består af 5 underskoteklasser og et 3-årigt eksamensfrit
fortsættelseshold.
Skolen blev i 1917 oprettet for elever, som ikke skulle i
mellemskolen. Den startedes med fortsættelsesholdene, omkring
hvilke underskolen senere er bygget op, og danner således et
hele, som gør det muligt for et barn at forblive i skolen fra
sin første til sin sidste skoledag.
Fra 5. klasse kan eleverne på lige fod med elever fra andre
storkøbenhavnske skoler deltage i optagelsesprøven til kom
munens og statens 1. mellemskoleklasse. Fra 3. fortsættelseshold kan eleverne deltage i optagelsesprøven til kommunens
III. mellemskoleklasse.
Elevantallet i klasserne ligger mellem 12 og 20.

Skolen har siden 1926 modtaget statstilskud i henhold til
friskoleloven og fra 1931 tilskud fra Gentofte kommune.
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Skolens arbejdsform.
Underskolen.
I de 5 underskoleklasser følges en undervisningsplan, der i
det store og hele ligger på linie med den offentlige skoles.
Undervisningen i i. klasse former sig i begyndelsen nær
mest som en ordnet leg med plan og mening, så barnet hurtigt
og umærkeligt glider fra legen over i arbejdet.
Særlig vægt lægges der i alle 5 underskoleklasser på dansk,
regning og skrivning. En grundig og planmæssig opøvelse af
disse fag vil — netop i de første år, hvor eleverne møder med
god modtagelighed — være af stor betydning og blive dem til
gavn i deres videre uddannelse og udvikling.
I fortællefagene: historie, geografi, naturhistorie og religion
bygger undervisningen i de første år på lærerens mundtlige
fremstilling. I de større klasser tages bøgerne efterhånden i
brug for herigennem at vænne børnene til selvstændigt arbejde.
Desuden undervises i sang, håndarbejde, sløjd, gymnastik
og tegning.

Fortsættelsesholdene.

Fortsættelsesholdene er, som navnet angiver, ikke klasse-,
men holddelt. Efterhånden som et barn har dygtiggjort sig i et
holds pensum, oprykkes det på det efterfølgende. Samme elev
kan således være på forskellige hold i de forskellige fag, alt
efter vedkommendes standpunkt inden for de forskellige disci
pliner.
Da elevantallet på dansk-, regne-, matematik-, engelsk- og
tyskholdene er på 6—12 elever, kan undervisningen gøres meget
individuel. Læreren har god tid til at give sig af med den en
kelte elev og kan stille sine krav ud fra sit nære kendskab til
hver enkelts karakter og evner. Arbejdseffektiviteten bliver på
denne måde stor, og hvert barn kan nå så langt, som dets evner
og kræfter strækker til. I fortællefagene er højskoleprincippet
sat i højsædet, og der lægges særlig vægt på at vænne eleverne
til at drage selvstændige slutninger. I alle fag bygges der på
aktivitetspædagogikken, og hele undervisningen er, hvor dette
lader sig gøre, tilrettelagt i nøje kontakt med det praktiske
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„Min skoles indgang“.

liv. Således suppleres undervisningen i udstrakt grad med ud
flugter og ekskursioner.
Denne arbejdsform er som følge af det lille elevtal og det
ikke eksamensbestemte stof så elastisk, at eleverne ikke nød
vendigvis må passe ind i en forud bestemt ramme, men man
er tværtimod i stand til at anlægge rammen, så den passer
bedst muligt til netop de elever, det drejer sig om.
Der har hvert år på disse hold været adskillige elever med
bestået mellemskoleprøve, og mange har senere taget mellem
skoleeksamen og realeksamen efter henholdsvis et og to års
kursus. Efter en nyordning af n. september 1952 har de elever
fra 3. fortsættelseshold, der egner sig til en videre boglig ud
dannelse, nu også mulighed for at overgå til eksamensmellem
skolen. Denne ordning kan skolen gå ind for, idet den ikke
kræver nogen eksamen, som kunne virke forstyrrende på den
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eksamensfri arbejdsform, som skolen er lagt an på og har ar
bejdet efter i 37 år. Det drejer sig kun om en prøve, der kan
indgå naturligt i det daglige arbejde. I fjor prøvede 6 og i år
5 elever, som alle bestod med et gennemsnit på henholdsvis
5,12 (mg) og 5,27 (mgx).
På fortsættelsesholdene undervises fortrinsvis elever, der af
en eller anden grund ikke egner sig for mellemskolens ret store
klasser.
Som eksempel kan nævnes børn, som er for ukoncentrerede
eller for langsomme til at følge tempoet i en stor klasse, ord
blinde børn, for hvem kravene i mellemskolen er for store, samt
børn, der bliver nervøse og taber deres selvtillid, hvis læreren
ikke har tilstrækkelig tid til at give sig af med dem. Talrige
grunde kunne anføres, men her skal blot tilføjes, at der gennem
årene har været adskillige børn af udenlandsdanske og udlæn
dinge, bl. a. af diplomatfamilier.
Vel har de elever, der slutter deres skolegang med 3. fort
sættelseshold, ikke nogen eksamen, men skolen har gjort sit
bedste for at udnytte den enkeltes evner fuldtud, således at
disse unge kan gå ud af skolen med solide almene kundskaber
og med den naturlige selvtillid i behold, parate til at tage fat
på de opgaver, der venter dem, og med lyst og mod til videre
dygtiggørelse.

Skolen har i skoleåret 1953—54 haft 168 elever.

Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne har almindeligvis ingen lektier til mandag.
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Med kundskab og kærlighed bygger man verden op.
(Anatole France).

Når forældre kommer med deres barn til skolen, betror de
os det bedste, de ejer. Det er skolens opgave at give børnene
gode kundskaber og samtidig lære dem samarbejdets svære
kunst. „Vær altid mod andre, som du ønsker, de skal være mod
dig”, er en god leveregel at starte med.
Det første lille samfund, barnet lever i, er hjemmets, det
næste skolens. De udgøi' tilsammen rammen omkring barndom
men, og for at skabe helhed og harmoni i barnesindet er det
nødvendigt, at hjem og skole er enige om målsætningen og ar
bejder nøje sammen.
Barndommen er ikke alene en forberedelse til den voksnes
liv, men i sig selv en livsepoke, som vi vil søge at gøre så lys
og god som muligt. Vi ved, at et barn for at kunne trives må
føle sig tryg og glad. Gør det ikke det, må hjem og skole sam
men se at finde frem til årsagen, og det viser sig forbløffende
ofte, at det, der for barnet synes en uoverstigelig hindring, i vir
keligheden kun er en bagatel, der, når den blot er erkendt, let
lader sig rette.
I alt skolearbejdet søger vi at bygge på børnenes naturlige
aktivitetstrang, men vi ønsker også at lære dem, at et arbejde
skal gøres færdigt, selv om lysten skulle svigte undervejs. Børn
af i dag trænger til at lære pligtfølelse og koncentration. De
res lyst til at prøve kræfter og evner skal udnyttes på en måde,
så hver enkelt elev kommer til at konkurrere med sig selv;
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herved kan det lykkes at lære barnet glæden ved vel udført
arbejde, og samtidig oplever det den store tilfredsstillelse, det
er selv at overvinde sine vanskeligheder.
Børn befinder sig bedst under ordnede forhold og vil tages
alvorligt — både i leg og i arbejde. De er videbegærlige og
holder af at møde krav, som vel at mærke må være stillet ud
fra et nært kendskab til den enkeltes ydeevne og således, at
nysgerrigheden ægges, og lærelysten næres. Er kravene for små,
appellerer de ikke tilstrækkeligt til barnet og keder det, er kra
vene for store, føles de uoverkommelige, og barnet taber lysten
og går i stå. Børn kan og skal ikke nå lige langt, men hver
enkelts evner skal udvikles og udnyttes bedst muligt; efter
hånden og umærkeligt vil barnet så lære at stille kravene til sig
selv.
Ved at lære børnene, at man altid selv må tage følgerne fif
sine handlinger, og ved så vidt muligt at lade en forseelse
straffe sig selv, forsøger vi at styrke deres ansvarsfølelse og
modarbejde tankeløsheden, en af tidens svøber.
Har børn arbejdet godt i 5—6 timer på skolen, må man ikke
forlange for meget mere af dem. Det er uhyre væsentligt, at de
har en del af dagen, som helt er deres egen.
Skal disse tanker ikke blot være teori, men virkelig omsættes
i praksis, må antallet af elever i en klasse være overkommeligt,
så læreren kender og har tid til at hjælpe hvert enkelt barn.
Skolen regner det da også for et af sine største aktiver, at dens
klassekvotient ligger på 12—20.
Måtte det lykkes os at give børnene en lykkelig skoletid og
at skabe en atmosfære, der gør det selvfølgeligt, at de arbejder
godt, opfører sig ordentligt og er hjælpsomme mod deres næste,
og således være med til at opdrage børnene til ansvarsbevidste,
selvstændigt tænkende mennesker med respekt for medmenne
sket og for livets værdier.
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Fru K. Busse.
27. november 1953 modtog skolens stifter, fru Kirsten Busse,
den kongelige belønningsmedaille af 1. klasse med krone.
Denne anerkendelse af fru Busse og hendes arbejde i og
for skolen var ikke alene en stor ære og glæde for fru Busse
personlig; men elever, forældre, lærere og alle, der har eller
har haft tilknytning til skolen og dermed kendskab til fru
Busse, følte en oprigtig glæde, idet de fandt, at fru Busse her
fik en påskønnelse og udmærkelse, som var ærlig fortjent.
Ved skolens 25-års jubilæum skrev lektor Klaus Vedel:
Fru Busse, De er en af dem,
der hjælper barnesjælen
mod massens tryk og modens klem
og egensindets kvælen,
der tænder lys i barnesind,
gir mod til egen tanke,
at de kan gå mod stridens vind
med hånd og øjne blanke.
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Fru Busse følger stadig — trods sin alder — interesseret og
levende med i alt, hvad der har mød skolen og børnene at
gøre, og både hun og vi, der har været knyttet til skolen Igen
nem en lang årrække, ser med tilfredshed, at den ånd, hvori
fru Busse har ledet skolen, nu videreføres af datteren, skoleleder
fru Inger Lund.
Karen Madsen.

Af skolens dagbog 1953-54.
20.
28.
7.
|2.

august: Skoleåret begyndte.
august: 4. og 5. kl. på tur til Ringsted, Sorø og Trelleborg.
september: 1. kl. modtoges.
september: Eleverne i ældste klasse solgte mærker til
kræftens bekæmpelse. Tre elever fik præmie fra komitéen.
7. september: En tidligere elev, Denis Mouvielle, lige færdig
udlært som kok, fortalte eleverne i de ældste klasser om,
hvordan det er at være i kokkelære.
8. —14. september: Fortsættelsesholdene på lejrskole i Skagen.
Den første dag blev der holdt orientering i terrænet med
ture ud over Kikkerbakken til sømærket. Børnene oplevede
en veritabel sandstorm. Vandrehjemmets leder, strandfoged
Andersen, foreviste redningsbåden, og om aftenen fortalte
han om strandinger og personlige oplevelser i rednings
arbejdet.
De følgende dage blev der aflagt besøg ved den tilsandede
kirke, Drachmanns grav og i fyret. Man overværede en
fiskeauktion og var gæster i en fiskekutter.
Turen ind gennem Råbjergmile føltes som en rigtig ørken
vandring. Hver aften blev der fortalt og læst om Holger
Drachmann, så besøget i hans hus vakte den største inter
esse. Man var ved „Klitgården”, Krøyers hus og på Grenens
yderste spids. Derudover blev nogle industrivirksomheder
og en minkfarm beset. Ind mellem turene blev der slidt
ihærdigt med „arbejdsbøgerne”, der foranstaltedes hånd
bold- og fodboldkampe, løb og „natøvelse”, og den sidste
søndag var der sporleg i klitterne. Aftenerne gik med fo
redrag, højtlæsning, lege, underholdning og sange.
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10.
18.
21.
22.
26.

september: 2. og 3. kl. i Zoologisk have.
september: 5. kl. på svampe tur til Holte.
og 28. september: Tuberkuloseundersøgelse på skolen.
september : Månedslov.
, 27, 28. september: Færdselslære i 1., 2., 3. og 4. kl. ved
politiets instruktører.
6. oktober: Naturhistorisk udstilling i „gule stue”. Børnene
havde fra deres hjem medbragt udstoppede dyr o. 1. fra al
verdens lande. Således var der f. eks. en mængde af direk
tør Ørregaards jagttrofæer fra safarier i Afrika.
10. oktober: Skolens fødselsdag fejredes. Fru Busse fortalte
træk af skolens historie. 5. b kl. opførte et selvlavet skuespil
„Kongen bød”., og F.-holdet opførte en sketch fra lejrskolen
i Skagen.
27. oktober: 75 børn samt skolens lærere til gennemlysning på
Tuberkulosestationen i Lyngby.
Oktober—november : Et forældremøde afholdt for hver enkelt
klasse.
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2. november: En del elever overværede marionetforestillingen
„Den lille havfrue” m. m., opført af John Wright’s Mario
nette. Efter forestillingen besås teatret bag kulisserne.
16. november : Månedslov.
1 .—6. december: Tøjindsamling til Gentoftes fadderskabsby
Husum.
7. december: Skolen gav fri, for at børnene kunne gå med de
res forældre på juleudstilling.
15. -18. december: Julegaveudstilling. Præmiekonkurrence om
julegaver forarbejdet hjemme.
22. december: Juleafslutning.
13. januar: F.-holdene til Ravennaudstilling på Kunstindustrimuseet.
Januar—februar: Fru Menzel underviste F.-holdene i samarit
tergerning.
9—12. februar: Forældredage- — Forældre til børn i i., 2., 3.
og 4. kl. overværede undervisningen på en almindelig sko
ledag.
13. februar: Månedslov.
9. -12. og 23.-24 februar og 4.-5. marts: Optagelsesprøve til mel
lemskolen for elever i 5. kl. Gennemsnittet for de beståede
elever var 5,44 (mgx).
10. marts: 4. kl. besøgte Danmarks akvarium.
19. marts: F.-holdene besøgte „Gutenberghus”. Derefter by
vandring til minderige steder i den indre by. Turen slut
tede på rådhuset med en gennemgang af Københavns By
museum.
23. marts: 5. a-kl. på bytur. Universitetskvarteret, Rundetårn og
Rosenborg besås.
24. -27. marts: F.-holdene på biblioteksbesøg.
1 . april: 3. F.s engelskhold underholdt med „emnesang” over
15 engelske sange.
2 .—13. april: Gymnastikopvisninger.
7. april: 4. kl. beså Nationalmuseets afdeling „Østasiatiske
kulturfolk” og hørte foredrag herom.
7. , 8. og 9. samt 21., 22. og 23. april: Optagelsesprøve til 3.
eksamensmellemskoleklasse.
8. april: 5. kl. på „Frihedsmuseet”.
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10. april: F.-holdene besøgte „Kofoeds Skole”.
30. april: 3. kl. så oldtidsfilmen.
6. maj: 4. kl. Ekskursion til Furesøen.
10.—13. maj: Skriftlig eksamen.
16. maj: 5. b kl. beså Det kgl. Teater bag kulisserne.
17.—20. maj: 5. kl. Lejrskole holdtes i år i Borrevejlevig.
Formålet med lejrskolen er at fremme kammeratskabet
og opøve børnene til iagttagelser i naturen og at lære dem
at kende dyr og planter i deres rette omgivelser.
På ekskursioner indsamledes materiale, hvormed der senere
blev arbejdet i lejren, og i tilknytning til dette arrange
redes naturhistoriske konkurrencer. Lærerige besøg blev af
lagt på en gård og på forskellige værksteder. Man foretog
udflugter til egnens historiske steder og drev sport.
Om aftenen samledes alle til fælles underholdning, såsom
oplæsning, sketches og sang, tilrettelagt og opført af ele
verne.
3. juni: F.-holdene havde skolekøkkenafslutning, hvortil for
ældrene var indbudt.
4. juni: Skoleskovtur.
11.-17. juni: Udstilling af elevarbejder.
15. juni: Årsprøve og afslutning for 1., 2. og 3. kl.
12.—16. juni: Årsprøve for 4. kl., 5. kl. og F.-holdene.
17. juni: Afslutning for 4. og 5. kl. samt F.-holdene.
Efter afslutningen holdtes et lille gilde med sodavand og
lagkage for de elever, der skulle forlade skolen, samt deres
forældre.

19 år.
Inspektør Aage Svendstorp, der i 19 år har virket ved sko
len, modtog i. marts en stilling som leder af forsvarets civile
tjenestetidsundervisning i Aalborg.
Den sidste skoledag — 27. februar — blev hr. Svendstorp
fejret dagen igennem. Ved morgensangen tog elever og forældre
gennem taler og gaver en hjertelig afsked med ham.
Senere samledes hr. Svendstorp og kolleger hos fru Lund,
der overrakte ham en afskedsgave med tak for det gode sam
arbejde gennem årene, for den interesse, han altid havde udvist
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i sin skolegerning og for de kræfter, han havde viet skolen og
dens børn.
Også kolleger fik lejlighed til at takke hr. Svendstorp for et
godt og fornøjeligt kammeratskab.
Fortsættelsesholdene, som hr. Svends torp var klasselærer for,
fejrede ham og hans frue ved en aftenfest på skolen.
Vi vil alle savne hr. Svendstorp på skolen og benytter denne
lejlighed til at bringe ham en hjertelig tak for de 19 år og ønske
ham held og lykke i hans fremtidige gerning.

Til fremme af færdselssikkerheden.
På skolens foranledning har formanden for forældrekredsen,
hr. landsretssagfører Henning Ipsen, gennem forhandling med
politiet udvirket, at der daglig posteres en politibetjent ved fod
gængerovergangen på Strandvejen ved Strandparksvej i de ti
der, hvor børnene skal passere dette stærkt trafikerede sted.
Posteringen finder sted kl. 8,45—9,00, kl. 12—12,15, kl. 13—
13,15 og kl. 14—14,15. Desuden har Gentofte kommunes tek
niske forvaltning på Strandparksvej opsat et færdselsskilt:
„Skole”.
Vi bringer myndighederne en tak for disse gode foranstalt
ninger til fremme af børnenes sikkerhed i trafikken. Det påskønnes meget af såvel skole som forældre.
Ligeledes bringer vi en tak til politiet for den på skolen
årligt tilbagevendende færdselsundervisning.

Ordbi indeundervisning.
Skolen har til støtte for danskundervisningen givet speciel
ordblindeundervisning til de børn, som har behov derfor. Under
visningen, som er foregået i skoletiden, har været ledet af ordblindepædagog fru Inger Nissen.

Fritidsarbejde på skolen.
Fra oktober til jul har 72 elever deltaget i husflidsarbejde
en eftermiddag om ugen.
Deltagelsen i dette arbejde er gratis.
16

Skoletandpleje.
I 1947 indførtes gratis tandpleje for skolens elever.
I skoleåret 1953—54 har 139 elever været til behandling.

Skolescenen.
Dansk Skolescene og Skolescenens Bio har i år fra 5. kl.
og fortsættelsesholdene haft 55 deltagere.
Indmeldelse til den nye sæson finder sted umiddelbart efter
det nye skoleårs begyndelse.

Fru K, Busses Privatskoles Venner.
På skolens 20-års fødselsdag blev der stiftet en forening,
„Fru K. Busses Privatskoles Venner”, som har til formål gennem
et årligt kontingent at tilvejebringe en sum til fri afbenyttelse
for fru Busse til brug i skolens arbejde. For denne årlige gave
bringes herved skolens venner en hjertelig tak. Disse penge, som
blandt andet sikrer, at intet barn på grund af økonomiske van
skeligheder bliver udelukket fra at deltage i, hvad skolen byder
på, bringer på mangfoldige måder glæde og nytte.
Kasserer er fru Charlotte Kjeldsen, Sofievej 21, Hellerup.

Busses Privatskoles Rejsefond.
Et forældrepar ved skolen har i 1950 skænket denne et rejse
fond på 5.000 kr. Formålet er at give skolens lærere med
ægtefæller lejlighed til videre personlig udvikling samt rekrea
tion gennem rejser, fortrinsvis til udlandet.
En del af fondet er anvendt som tilskud til lærernes delta
gelse i faglige kongresser, ekstrakursus og lignende.
Fondet skal opbruges i løbet af 5 år.
Blandt de lærere, der opfylder visse fastsatte betingelser om
timetal og anciennitet, trækkes hvert år den 20. februar lod om
en rejse i det pågældende år.
Rejsen i 1950 blev vundet af frk. E. B. Bryde-Schmidt, der
rejste til Tyrol. 1951 var hr. A. Svendstorp sammen med sin
hustru i Italien. I 1952 rejste fru K. Madsen sammen med sin
mand til Tyskland og Schweiz, og i 1953 foretog fru K. Worsøé
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sammen med sin mand en rejse til Rom. Dette år vandt fru 1.
Nissen, der agter at rejse til Schweiz.

Lejrskolefond.
I anledning af fru Busses 75 års fødselsdag i 1948 skænkede
skibsreder Knud Lauritzen og frue et fond på 1000 kr. til skole
rejser og udflugter.

Gaver til skolen.
Skolen har i det forløbne år modtaget en del gaver: Fru di
rektør Wind-Simonsen : En lampet, fru skibsreder K. Lauritzen:
En adventskrans, Eva Wissing: Gedeboller, Ib Hornemann:
Krabbeskjold og forskellige æg, Lena Henckel: En kongeørn,
Ole Faber: Ryghvirvler fra pattedyr, Erik Evers: Bøger om
gummiproduktion og prøver derpå, Flakon Løssing: Malmsten
fra Grønland, Gubbier til akvariet, Lars Reed Rasmussen: Sten
alderredskaber og æg af vandrende pinde, fru Busse: 9 lam
petter, Dorthe Secher: Et skildpaddeskjold.
Desuden modtog skolen fra Peter og Torben Gram samt de
res forældre, der nu er bosat i Paris, som erindringsgave en
indrammet reproduktion af den franske kunstner Claude Monet.
For ovennævnte gaver bringer skolen herved sin bedste tak.

„Dyrevennen“.
39 medlemmer har månedligt modtaget det illustrerede blad
„Dyrevennen”.

Sparemærker.
For at vænne børnene til frivilligt at spare har der på skolen
været solgt sparemærker, og de gennem 5 øres mærker opspa
rede penge hensættes på sparekassebog.
I skoleåret 1953—54 købte børnene 13.200 mærker.
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Grønlandske fadderskaber.
Ved indsamling på skolen er indkommet
397 kr. Når hertil lægges 107 kr. som over
skud fra sidste års indsamling, er skolen i
stand til at betale 3 fadderskaber for følgende
3 fattige grønlænderbørn: Henrik Reimer (fa
derløs), Egedesminde, Frederik Jeremiassen,
Hunde Ejland, Paulus Sandgreen, Vester Ejland.

Skolebetalingen.
Betalingen for undervisningen erlægges uden hensyn til ferier
og forsømmelser månedsvis forud i alle måneder undtagen juli
og udgør for
i. klasse .... 30 kr. pr. måned (1. gang for september).
2.
— .... 32 - —
3— .... 34 - —
4. og 5. klasse . 36 - —
Fortsættelseshold 38 - —
Søskende moderation.
Ved indmeldelse betales 5 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.
Skolebetalingen bedes såvidt muligt indbetalt direkte til sko
lens postkonto nr. 83619 ved benyttelse af det tilsendte indbe
talingskort eller eget girokort. I sidstnævnte tilfælde bedes op
givet regningens løbenummer.
Betalingen kan også ske ved indbetaling direkte til skolen og
da helst ved krydset check udstedt til skolen. I dette tilfælde be
des regning og indbetalingskort medsendt, hvis kvittering ønskes.
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Man bedes i størst mulig udstrækning undgå at medgive bør
nene kontante beløb til betaling af skoleregningen.
Ved forudbetaling af skolepenge for undervisningen for hele
skoleåret eller dele heraf vil regning for brændsel og undervis
ningsmaterialer m. V., dersom ikke anden aftale foreligger, først
blive præsenteret i den måned, i hvilken forudbetalingsbeløbet
vil være helt forbrugt.
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. Udmeldelse for sommermånederne
samt for juni måned i det sidste skoleår modtages ikke.

Skolens lærerkræfter.
(Årstallet angiver ansættelsesåret).

Fru Inger Lund. (1923) skoleleder.
Hr. Aage Svendstorp (1935) inspektør — eksam. lærer -jårskurser i historie, litteraturhistorie og samfundslære.
Fru Agnete Bernth (1953), faglærerinde i tegning.
Frk. E. B. Bryde-Schmidt (1920—25 og 1929), eksam. lærer
inde, faglærerinde i tegning.
Hr. Felix Briand Clausen (1952), lærer.
Fru Aase Høffding (1953), pianist, eks. musikpædagog.
Frk. Marianne Larsen (1948), sløjdlærerinde.
Fru Karen Madsen (1926), eksam. lærerinde.
Fru Rita Menzel (1953), eksam. lærerinde (vikar).
Hr. F. Bruun Nielsen (1944), eksam. lærer.
Fru Ruth Tornhøj Nielsen (1950), eksam. gymnastiklærerinde.
Fru Inger Nissen (1948), eksam. ordblindepædagog.
Fru Ingeborg Rasch (1951), forskolelærerinde.
Fru Åse Sjögren (1953), eksam. husholdningslærerinde.
Hr. Paul Vedel (1954), cand. theol.
Fru K. W orsøe-Christophersen (1946), eksam. lærerinde.
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Bøger for skoleåret 1954-55.
Alle bøger i nyeste udgave.

1. klasse.
B. B. Møller: Uglebogen ABC.
B. B. Møller: Uglebogen. Læsebog.
P. Wind: Nu læser vi, I og II.
Friis-Petersen: Hovedstadens regnebog I.
Tage Kristiansen: Træning i talskrivning.
Gunnar Nyborg Jensen: De små synger.
Pennalhus med 2 blyanter, 1 viskelæder og lineal.
Saks uden spids.
Pose til strikketøj.
Gymnastiksko i pose.

2. klasse.
E. Danielsen, C. Å. Larsen, S. Chr. Pedersen, P. Vedde: Min
læsebog 2. skoleår.
P. Vedde: Arbejdsbog til Min Læsebog.
P. Wind: Nu læser vi, I og II.
A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk stil i. hæfte ved Aug.
Lerche og Jørg. Jørgensen.
Friis-Petersen: Hovedstadens regnebog II.
Den danske sang. Melodiudgave (rød).
Gunnar Nyborg Jensen: De små synger.
3. klasse.
E. Danielsen, C. Å. Larsen, B. B. Møller og P. Vedde: Min læse
bog for 3. skoleår.
A. Fossiing og Jørgen Jørgensen: Dansk stil II. hæfte ved Aug.
Lerche og Jørgen Jørgensen.
Friis-Petersen: Hovedstadens regnebog III.
Helms: Danmarks historie.
Kyrre og Niels Juel: Geografi og atlas for folkeskolen.
Vilh. Balslev: Naturhistorie for folkeskolen.
27

Den danske sang. Melodiudgave (rød).
Dansk vandrelaugs sangbog.
4. klasse.
E. Danielsen, C. Å. Larsen, B. B. Møller og P. Vedde: Min læse
bog for 4. skoleår.
A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk stil III. hæfte ved Aug.
Lerche og Jørg. Jørgensen.
Friis-Petersen: Hovedstadens regnebog IV.
E. Scheuer, A. Thyregod: Division med 2-cifret divisor.
Balslev: Bibelhistorie.
Helms: Danmarks historie.
Kyrre og Niels Juel: Geografi og atlas for folkeskolen.
Vilh. Balslev: Naturhistorie for folkeskolen.
Den danske sang. Melodiudgave (rød).
Dansk vandrelaugs sangbog.

5. klasse.
E. Danielsen, C. Â. Larsen, B. B. Møller og P. Vedde: Min læse
bog for 5. skoleår.
A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk stil IV. hæfte ved Aug.
Lerche og Jørg, Jørgensen.
Friis-Petersen: Hovedstadens regnebog V.
E. Scheuer, A. Thyregod: Division med 2-cifret divisor.
Haastrup, Mortensen og Nielsen: Regning for optagelsesprøven
til mellemskolen, tekstopgaver I.
Balslev : Bibelhistorie.
Helms: Danmarks historie.
Kyrre og Niels Juel: Geografi og atlas for folkeskolen.
Vilh. Balslev: Naturhistorie for folkeskolen.
Den danske sang. Melodiudgave (rød).
Dansk vandrelaugs sangbog.
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Fortsættelsesholdene.
(3 hold: i., 2., 3.).

Eleverne skal ikke købe bøgerne før efter nærmere aftale
med skolen.

Dansk: Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens læsebog, hen
holdsvis 1 og II.
A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk stil for den frie mel
lemskole. 5., 6. og 7. hæfte.
3.: Evald Jensen og A. Noesgaard: Diktater og ordliste.
Særudgave. (1.-3. mellem).
Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens nye regne
bog henholdsvis for 1., 2. og 3. mellemskoleklasse.
Matematik: 2., 3.: Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen
I og II.
Religion: J. M. Hertz: Bibilhistorie for mellemskolen med til
læg. Salmebog.
Naturhistorie: Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi, I, II.
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen 2. hæfte.
Hans Rasmussen og Kr. Simonsen : Lille flora.
Fysik: Sundorph: Fysik for mellemskolen I. (Sidste udgave).
Flistorie: Fås på skolen.
Geografi: P. Holm Joensen: Geografi for mellemskolen, I og II.
C. C. Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen.
: Atlas uden navne, I og II.
Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen, henholdsvis I, II og
III med tilsvarende øvelseshæfte.
Tysk: Kaper og Nielsen: Deutsch I.
Den danske sang. Melodiudgave (rød).
Dansk vandrelaugs sangbog.
Alle bøger i nyeste udgave.

Stilebøger, karakterbøger, meddelelsesbøger, tegneblokke,
skrivebøger, farvestifter o. 1. fås på skolen.
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Udlån af skolebøger.
Skolen disponerer over en samling af de ved skolen anvendte
bøger til brug for skolens elever. De børn, som afleverer deres
afbenyttede 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.

Gymnastikdragt.
2., 3., 4., 5. kl. og fortsættelsesholdene.
Piger: Hvid ■ bluse med korte ærmer — blå shorts — hvide
sokker — parisersandaler.
Drenge: Rød trøje med korte ærmer — sorte benklæder —
hvide Ollerupsko.

Ordensregler.
Elevernes skolerekvisitter og tøj skal være mærket med tyde
ligt navn.
Alle bøger skal være forsynet med omslag.
Cyklerne bør være forsynet med lås, da skolen ikke kan på
tage sig ansvaret for bortkomne cykler.
Det henstilles, at børnene ikke medbringer flere penge på
skolen end højst nødvendigt.
Bopælsforandringer bedes meddelt skolen omgående og helst
skriftligt.

De i skolen benyttede bøger fås hos skolens boghandler:

Aug. Olsens boghandel, Strandvej 189, tlf. Helrup 499 og 1399.
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