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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, 

har som bestyrelsesmedlemmer:
Hr. dr. phil. Børge Friis.
Handelsminister, cand. polit, fru Lis Groes.
Hr. civilingeniør Kjeld Grubb (formand).
Fru skibsreder Kirsten Lauritzen.
Hr. arkitekt Jørgen R o h w e d e r.
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. 
Thomsen.

Det nye skoleår.
Skoleåret 1956—57 begynder fredag den 17. august kl. 10.

i. kl. begynder lørdag 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.



Model af skolen, udført af Uffe Bundgård-Jørgensen.

Skolen.
Skolen er en privat fællesskole, der i overensstemmelse med 

friskoleloven underviser sine elever i nært samarbejde med 
hjemmene gennem hele den undervisningspligtige alder.

Den består af fem under s kole klasser og tre e k s a- 
m e n s f r i fortsættelsesklasser.

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.

Denne skolestruktur, der indeholder det frivillige ottende 
skoleår, opfylder således de krav, nutiden stiller for de børn, 
der ikke skal gå studievejen.

Fra 5. klasse kan eleverne på lige fod med elever fra andre 
storkøbenhavnske skoler deltage i optagelsesprøven til kommu
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nens og statens i. mellemskoleklasse. Fra 3. fortsættelsesklasse 
kan eleverne deltage i optagelsesprøven til kommunens III. mel
lemskoleklasse.

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.

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 1. 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. — Eleverne i de 
tre mindste klasser får i dansk og regning enkelte staveord og 
eventuelt en enkelt tabel for at skrive hjemme, ellers foregår alt 
skriftligt arbejde på dette klassetrin på skolen, og kun, hvis et 
barn er kommet tilbage, kan det få yderligere skriftligt hjemme
arbejde, til det har indhentet klassen.

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.

Elevantallet i klasserne er som tidligere nævnt lille; de gun
stigste betingelser for en effektiv individuel undervisning er 
således til stede og kan fuldtud udnyttes.

Ved den lave klassekvotient opnås også, at eventuelle van
skeligheder, såsom læsesvaghed, ordblindhed eller lignende ret 
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tidligt vil kunne konstateres og afhjælpes ved ekstraundervisning 
på skolen.

Fortsættelsesholdene.
Fortsættelsesholdene er nok klassedelt, men — som navnet an

giver — tillige holddelt. Efterhånden som et barn har dygtiggjort 
sig i et holds pensum, oprykkes det på det efterfølgende. Sam
me elev kan således være på forskellige hold i de forskellige 
fag, alt efter vedkommendes standpunkt inden for de forskellige 
discipliner.

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 
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 11. september 1952 har de elever 
fra 3. fortsættelsesklasse, 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 
eksamensfri arbejdsform, som skolen er lagt an på og har ar
bejdet efter i 39 år. Det drejer sig kun om en prøve, der kan 
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indgå naturligt i det daglige arbejde. Gennem de år denne prøve 
har fundet sted, har skolen hvert år indstillet ca. 6 elever, som 
alle har bestået med et gennemsnit på 5,24 (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, der er for ukonoentrerede 
eller for langsomme til at følge tempoet i en stor klasse, børn, 
der er sent udviklet, ordblinde børn, for hvem kravene i mellem
skolen 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 uden
landsdanske og udlændinge, bl. a. af diplomatfamilier.

Vel har de elever, der slutter deres skolegang med 3. fort
sættelsesklasse 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 1955—56 haft 160 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne har almindeligvis ingen lektier til mandag.
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Sol — Blæst — Hav — Udsyn.

Uddrag af en tale, holdt af skolens stifter, 
fru %. Busse, ved en skolefest.

Man siger, at mennesker bliver præget af det sted, hvor de 
vokser op. — Skolen her har en så herlig beliggenhed, så jeg 
håber og ønsker, at den må præge skolen og livet i denne.

Og hvad kan beliggenheden så bringe os?
Først kan al den sol, himlen vil sende, vælde ind gennem 

vore ruder, — og sol betyder glæde, lys og varme.
Skolen vil lære jer arbejdets glæde. Det lyder måske under

ligt for nogle af jer, — men noget af det værste, man kunne for
lange, var, at I skulle sidde ganske stille uden at foretage jer 
det allerringeste. I er allesammen, hvis I er raske, virksomme. 
I legen bestemmer I selv, hvad 1 vil tage jer for. — Her på sko
len vil vi gerne lære jer glæden ved at gøre det arbejde, vi må 
forlange af jer, så godt, I kan.

I kan allesammen tænke jer, hvor slemt det ville være, hvis I 
altid gik rundt i mørke, og det aldrig blev lyst.
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Men sådan ville det jo netop gå jer, hvis I ikke lærte noget; 
så ville der være så mange ting, I slet ikke kunne forstå. Det 
ville være som et åndeligt mørke at se ind i.

Derfor søger skolen, at bringe jer kundskabens lys.
I kan også allesammen tænke jer, hvor slemt det ville være, 

hvis det aldrig var varmt, — hvis I altid gik rundt i kulde og 
frøs. Men sådan ville I føle det, hvis alle omkring jer — både 
lærere og kammerater — var kolde, strenge, uvenlige og lige
gyldige, og enhver kun tænkte på, om de selv havde det godt, 
men slet ikke brød sig om alle de andre, — så ville I føle det, 
som om I gik rundt og frøs. Men det er ikke skolens ånd. I 
skolen skal I møde kærlighedens varme.

Forfatteren Anatole France har engang sagt: „Hvis vi nu, da 
vor tid er inde, vil arbejde og gøre livet sikrere og bedre for 
vore børn, end det er for os selv, så er der to hemmeligheder, 
der fører til målet: at elske og forstå. Med kundskab og kær
lighed bygger man en verden op”.

Så er der blæsten.
Blæsten fra byen kan ikke nå os, den ligger vi i læ for, men 

den rene, friske blæst ude fra havet.
Folk, der bor på højder, hvor blæsten kan komme til, er sjæl

dent plaget af epidemier; — det er, som om blæsten fejer det 
altsammen bort.

Lad os så ønske, at blæsten må feje alt, hvad der måtte findes 
af usundt, bort fra skolen og bringe sundhed og friskhed i tan
ker og sind.

Blæsten kan også lære os at stå fast, så vi ikke blæser om
kuld ved det første vindstød, — ikke taber modet, så snart vi 
møder hindringer og modgang.

Og så har vi havet.
Så snart efterårsstormene har fejet alle bladene bort, vil I 

hver dag her fra vinduerne kunne se vandet, — og sejler I ud af 
sundet her, kan I sejle hele verden rundt.

Men ligesom sundet står i forbindelse med hele den store 
verden, således vil skolen have forbindelse med alt ude i livet. 
Den vil fortælle jer om mænd og kvinder, som har levet, sådan 
som I nu lever, som har stridt og kæmpet og nået noget her i 
verden. Den vil fortælle jer om fremmede lande og lære jer for
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skellige sprog, som tales der, — den vil forklare jer og lære jer 
at forstå alle de underlige ting, I møder i det daglige liv, og 
noget af det vigtigste, den vil lære jer, er at læse og forstå bø
ger, så I selv kan skaffe jer mere at vide om de ting, der in
teresserer jer. Som I ser, havet skal lære os at have forbindelse 
med livet uden for skolen, — at have et vågent øje med alt, hvad 
der sker omkring os.

Og så til sidst har vi det vide udsyn, — intet, der spærrer 
for øjet, — det kan se så langt, det kan række, både opad og 
fremad — helt ud i horisonten, hvor himmel og hav mødes.

Måtte det også præge skolen, så intet spærrer vort udsyn, men 
tanker og higen frit kan stræbe fremad mod højere mål.

Mit ønske skal da være, at det må lykkes for os at dygtig
gøre jer børn og at sprede lys og sol på jeres vej, så I kan leve 
en lykkelig barndoms- og ungdomstid her i denne bygning, som 
oprindelig var bygget — ikke til skole, — men til hjem. Gid den 
må vedblive at være et hjem for alle de børn, der vokser op her, 
— et skolehjem — præget af sine omgivelser, sol, blæst, hav og 
udsyn.
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Fru Worsøe.
Fru K. Worsøe-Christophersen, der ved udgangen af dette 

skoleår har besluttet at ophøre med skolegerningen og derfor 
trækker sig tilbage fra arbejdet ved skolen, har gennem en pe
riode af i o år udført et dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde 
til gavn for børnene. I naturhistorie har fru Worsøe vist særlig 
fremragende evner til at gøre stoffet levende og få børnene 
stærkt interesserede i faget. Fru Worsøe har været en god, 
stilfærdig og hjælpsom kollega, der altid var til at stole på. 
Både elever, forældre og lærere vil huske fru Worsøe, som 
det fine og ærlige menneske, de alle lærte at værdsætte, og sko
len bringer sin hjerteligste tak for de 10 år.
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Af skolens dagbog 1955-56.
19. august: Skoleåret begyndte.
29. august: 4. og 5. kl. besøgte Frederiksborg Slot samt beså 

pottemagerværkstedet i Humlebæk og teglværket i Nive- 
rød.

29. august: 2. og 3. Id. i Zoologisk Have.
1. september: 1. kl. modtoges.
5 —10. September : F.holdene på lejrskole ved Ry.

Lærerige og interessante cykleture foretoges bl. a. til Øm 
Klosterruin, GI. Ry Kirke, Tulstrup Kirke og den 100- 

•årige skole i Jaungyde. En heldagstur med sejltur på sø
erne og ophold på Himmelbjerget arrangeredes, og virk
somheder som Ry Mølles Fabrikker samt stedets mejeri be
søgtes.

September—oktober : Enkelte klasser var på svampe- eller løv
faldsture.

10. oktober: Skolen fejrede sin 39-års fødselsdag.
Fru Busse fortalte om sin første skoledag, og traditionen 
tro bød fru Lund af de store kræmmerhuse. Klasserne op
trådte med komedier, sange og historiske optrin, der for
mede sig som en spændende konkurrence med efterfølgen
de præmieuddeling.

14. oktober: F. II på „Den britiske Udstilling”.
24. Oktober: F. N.-dag festligt tilrettelagt med medvirken af 

en del af eleverne.
Oktober—november: Færdselsundervisning i alle klasser ved 

overbetjent Holbøll. Tillige afholdtes „færdselsdage” med 
films, skoleradioaflytning m. m.

25. november: Forældremøde blev afholdt med stor tilslutning. 
Aftenens talere var formanden for forældrekredsen, civil
ingeniør Kjeld Grubb, læge fru Agnete Bræstrup og skole
leder fru Inger Lund. Tandlæge Bundgård-Jørgensen viste 
filmen „Pas på tænderne”.

December: Indsamling af legetøj til børnehjemsbørn el. lign. — 
tilrettelagt og ordnet af de større elever.
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13. december: Luciaoptrin.
13. -16. december: Julegaveudstilling. Præmiekonkurrence om 

julegaver forarbejdet hjemme.
19. december: F. I bød forældre til the og julebagværk i skole

køkkenet.
22. december: Juleafslutning.

8. o]g 22. februar: 4. kl., F. II og F. III på Nationalmuseet.
24. februar: Dyrlæge Marquard-Andersen og frue (tidl. elev) 

fortalte om Kenya og dets folk.
Februar—marts: Fuglene i Hellerup Havn fodredes i frost- 

perioden.
— Forældredage.
— Optagelsesprøve til 1. mellemskoleklasse.

10. marts: Fortsættelsesholdene afholdt karneval.
19. marts: 3. kl. til oldtidsfilm.
April: Optagelsesprøve til 3. eksamensmellemskoleklasse.

— De fleste klasser til „kursus” på biblioteket.
— Gymnastikopvisninger.

April—maj : g. april og 5. maj mindedes.
— 4. kl. 5.a, 5. b og F.holdene har aflagt besøg forskellige 

steder — nogle på Frihedsmuseet, andre på Kunstmuseet, 
Akvariet, Rådhuset eller på fabrikker. F. II og F. III fore
tog tillige en tur til Lund.

TI .—16. maj: Skriftlige standpunktsprøver.
23.-26. maj: 5. kl.s lejrskole holdtes i Borre vej levig. På eks

kursioner indsamledes materiale, hvormed der senere blev 
arbejdet i lejren, og i tilknytning til dette arrangeredes 
naturhistoriske konkurrencer. Lærerige besøg på en gård 
og på Københavns Kommunes Vandforsyningsanlæg samt 
udflugter til egnens historiske steder, Ledreborg Slot, 
Kongsgården og Skibssætningen i Lejre foretoges.

4. juni: Skoleskovtur.
11 .—15. juni: Udstilling af elevarbejder.
13 . juni: Årsprøve og afslutning for 1., 2. og 3. kl.
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13 .—15. ffini: Årsprøve for 4. kl., 5. kl. og F-holdene.
16 . juni: Afslutning for 4. kl., 5. kl. og F-holdene.

Efter afslutningen holdtes et lille gilde med sodavand og 
lagkage for de elever, der skulle forlade skolen, samt for 
deres forældre.

Dansk Friskoleforening.
Som det vil være bekendt, modtager skolen statstilskud i 

henhold til lov nr. 416 af 12. juli 1946 om friskoler m. v. Det 
af staten ydede tilskud er af afgørende betydning for skolens 
økonomi og gør det muligt trods lave skolepenge at aflønne 
skolens lærerkræfter i overensstemmelse med den offentlige 
skole.

Til varetagelse af interesserne for de forældrekredse, som 
hører til disse private skoler, findes Dansk Friskoleforening, som 
har visse beføjelser vedrørende tilskudsordningen, og som på af
gørende måde har haft indflydelse på opbygningen af oven
nævnte tilskudslov.

Forældrekredsen har på forældremødet i november 1955 be
sluttet, at nuværende og fremtidige medlemmer af forældrekred
sen automatisk tilmeldes Dansk Friskoleforening — i den tid, de 
har børn optaget i skolen. — Kontingentet er 4 kr. pr. familie 
pr. år og opkræves af skolen sammen med skolepengene.

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.
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Gaver til skolen.
Skolen har i det forløbne år modtaget en del gaver: Fru 

Lauritzen: En adventskrans; fru Knud Rasmussen: 6 bøger til 
skolens bibliotek; fru Høffding: 10 eksemplarer af Hakon An
dersen: „30 danske sange”; Claus Pedersen: Gamle potteskår 
fra Sjælborg ved Esbjerg; Gorm Geckler: En stjerneglobus; 
Frederik, Christian og Gustav Wedell-Wedellsborg: En græv
ling; Leif Røner: Næsehornsbiller; Jesper West Knudsen: En 
stålorm; Peter Friis: Krabbeskjold; Vagn Rye Mandrup: En 
krebseklo; 5.a: Lejrskolestander; Bodil Evensen: Kranier; Jør
gen Winkel: Hvepsebo m. m.; Sven Balsløw: En dampmaskine. 
En del elever har medbragt forskellige sten m. m. samt potte
planter til. klasserne.

For ovennævnte gaver bringer skolen herved sin tak.

Skolelægen.
I 1954 begyndte skolelægen sit arbejde med helbredskontrol 

gennem regelmæssig 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 sædvanlige læge. Skolelægen 
og skolesundhedsplejersken har desuden — stadig i samarbejde 
med tuberkulosestationen i Lyngby — overtaget den regelmæs
sige kontrol med hensyn til tuberkulose og calmettevaccination.

Undersøgelsen finder sted en gang årligt, og hjemmene un
derrettes 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 angående børnenes sundhed.

Skolens læge er dr. Agnete Bræstrup og sundhedsplejerske 
fru Doris Wamberg.

I 1955—56 er eleverne blevet poliovaccineret.

Skoletandpleje.
I 1947 indførtes ved Gentofte Kommunes foranstaltning gratis 

14



tandpleje for skolens elever boende i Storkøbenhavn og senere 
tillige for elever fra Gladsakse Kommune.

For elever boende i Københavns Kommune har denne ord
ning desværre ikke kunnet gennemføres i år, men der arbejdes 
for en tilbagevenden til den tidligere ordning.

I skoleåret 1955—56 har 77 elever været til behandling.

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 ord- 
blindepædagogerne fru Inger Nissen og frk. Olga Arendrup.

Fløjtespil.
I denne sæson har der i forbindelse med sangundervisningen 

været afholdt frivilligt fløjtekursus, hvori 16 elever fra 4. og 5. 
kl. har deltaget. I skoleåret 1956—57 vil et begrænset antal ele
ver fra 3., 4. og 5. kl. kunne deltage i lignende kursus. Fløjten 
koster 4,50 kr. og må først købes efter aftale med fru Høffding, 
der i øvrigt giver yderligere oplysninger.
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Fritidsarbejde på skolen.
Fra oktober til jul har 86 elever deltaget i husflidsarbejde 

en eftermiddag om ugen.
Deltagelsen i dette arbejde er gratis.

Skolescenen.
Indmeldelse til Dansk Skolescene og Skolesoenens Bio finder 

sted umiddelbart efter det nye skoleårs begyndelse ved henven
delse til frk. Bryde-Schmidt.

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 1955—56 købte børnene 12.900 mærker.

Til fremme af færdselssikkerheden.
På skolens foranledning har forældrekredsen gennem forhand

ling med politiet udvirket, at der daglig posteres en politibe
tjent ved fodgængerovergangen på Strandvejen ved Strandparks
vej i de tider, 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, 
tekniske 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 på- 
skønnes meget af såvel skole som forældre.

Ligeledes bringer vi en tak til politiet for den på skolen 
årligt tilbagevendende færdselsundervisning.
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Skolebetalingen.
Betalingen for undervisningen erlægges uden hensyn til ferier 

og forsømmelser månedsvis forud i alle måneder undtagen juli 
og udgør for:

i. klasse . ... 32 kr.pr. måned (1. gang for september).
2. — .... 34 - —
3- — • • • ■ 36 - —
4. og 5. klasse . 38 - —
Fortsættelseshold 40 - —
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.

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 udmeldelsien finder 
sted, og for de 2 følgende. Udmeldelse for sommermånederne 
samt for juni måned i det sidste skoleår modtages ikke.
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Grønlandske fadderskaber.
Ved indsamling på skolen til fordel for træn
gende grønlænderbørn er indkommet 760 kr. 
Med dette beløb har skolen kunnet forny de 
tre fadderskaber for henholdsvis Henrik Rei
mer, Egedesminde, Frederik Jeremiassen, Hun
de Ejland og Paulus Sandgreen, Vester Ejland, 
samt yderligere kunnet betale for to nye fad
derskaber for børn fra pastor Chemnitz’s bør
nehjem: „Gertrud Rask’s Minde”.

Skolens lærerkræfter.
(Årstallet angiver ansættelsesåret).

Fru Inger Lund (1923), skoleleder.
Frk. Olga Arendrup (1945-47 og 1955), eks. håndarbejds- og 

husholdningslærerinde, aut. ordblindepædagog.
Frk. E. B. Bryde-Schmidt (1920-25 og 1929), eksam. lærerinde, 

faglærerinde i tegning.
Fru Birte Carstensen (1954), eksam. lærerinde.
Hr. Felix Briand Clausen (1952), eksam. lærer.
Fru Aase Høffding (1953), pianist, eksam. musikpædagog.
Fru Faren Madsen (1926), eksam. lærerinde.
Hr. F. Bruun Nielsen (1944), eksam. lærer.
Fru Inger Nissen (1948), aut. ordblindepædagog.
Fru Vera Olesen (1945-49 og 1954), eksam. gymnastiklærerinde.
Fru Ingeborg Rasch (1951), forskolelærerinde.
Hr. Paul Vedel (1954), cand. theol.
Fru R. Worsøe-Christophersen (1946), eksam. lærerinde.
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Bøger for skoleåret 1956-57,
Alle bøger i nyeste udgave.

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

2. klasse.
E. Danielsen, C. Ä. Larsen, S. Chr. Pedersen, P. Vedde: Min 

Læsebog, 2. skoleår.
P. Vedde: Arbejdsbog til Min Læsebog.
P. Wind: Nu læser vi, II.
A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk Stil 1. 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. Ä. Larsen, B. B. Møller og P. Vedde: Min 

Læsebog, 3. skoleår.
A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk Stil II. hæfte ved Aug.

Lerche og Jørg. Jørgensen.
Friis-Petersen: Hovedstadens Regnebog III.
Helms: Danmarks Historie.
Axel Nielsen: Vor Jord.
C. C. -Christensen og Krogsgård : Atlas uden Navne, I.
Gjellerups Skoleatlas for Folkeskolen.
Vilh. Balslev: Naturhistorie for Folkeskolen.
Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).
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4. klasse.
E. Danielsen, C. Å. Larsen, B. B. Møller og P. Vedde: Min 

Læsebog 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.
Axel Nielsen: Vor Jord.
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas uden Navne, II.
Gjellerups Skoleatlas for Folkeskolen.
Vilh. Balslev: Naturhistorie for Folkeskolen.
Den danske Sang. Me lod ind gave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

5. klasse.
E. Danielsen, C. Ä. Larsen, B. B. Møller og P. Vedde: Min 

Læsebog 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.
Balslev: Bibelhistorie.
Helms: Danmarks Historie.
Kyrre og Niels Juel: Geografi og Atlas for Folkeskolen.
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas uden Navne, I og II.
Vilh. Balslev: Naturhistorie for Folkeskolen.
Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).
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Fortsættelsesholdene.
F. I.

Eleverne skal først købe bøger efter nærmere aftale 
med skolen.

Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læsebog I.
Stiløvelse: Efter aftale.
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens nye Regnebog I.
Hertz: Bibelhistorie med Tillæg for Mellemskolen.
Salmebog.
Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi, I.
Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen, i. hæfte.
Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.
Sundorph: Fysik for Mellemskolen, I. (Nyeste udgave).
Nic. Helms: Fortællinger af Verdenshistorien, I.
Karl Bruun: Jordens Lande.
Gjellerups Skoleatlas for Folkeskolen.
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas uden Navne, I og II.
Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for Mellemskolen, I, med 

Øvelses hæfte.
Den danske Sang. Me lod ind gave ( rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

F. II.
Eleverne skal først købe bøger efter nærmere aftale 

med skolen.

Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læsebog, II.
Stiløvelse: Efter aftale.
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens nye Regnebog, II.
Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen, I.
Hertz: Bibelhistorie med Tillæg for Mellemskolen.
Salmebog.
Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi, I og II.
Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen, 2. hæfte.
Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.
Sundorph: Fysik for Mellemskolen, I. (Nyeste udgave).
Nic. Helms: Fortællinger af Verdenshistorien, I og II.
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Karl Bruun: Jordens Lande.
Gjellerups Skoleatlas for Folkeskolen.
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas uden Navne, I og II.
Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for Mellemskolen, II, med 

Øvelses hæf te.
Helge Krogager: Tysk for F.M. og Ungdomsskolen, I.
Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

F. III.
Eleverne skal først købe bøger efter nærmere aftale 

med skolen.

Læsebog: Efter aftale.
Stiløvelse: Efter aftale.
Jensen og Noesgård: Diktater og Ordliste. Særudgave.

(1.-3. E. M.).
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens nye Regnebog. III.
Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen, II.
Hertz: Bibelhistorie med Tillæg for Mellemskolen.
Salmebog.
Stockmarr og Bøving-Petersen : Zoologi, I og II.
Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen, 3. hæfte.
Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.
Sundorph: Fysik for Mellemskolen, I. (Nyeste udgave).
Nic. Helms: Fortællinger af Verdenshistorien, II.
Holm Joensen: Geografi for Mellemskolen, I og II.
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas for Mellemskolen.

— — — : Atlas uden Navne, I og II.
Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for Mellemskolen, III, med 

Øvelseshæfte.
Helge Krogager: Tysk for F.M. og Ungdomsskolen, II.
Den danske Sang. Melad lad gave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

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 — gummisko uden hæle.

Drenge: Rød trøje med korte ærmer -— sorte benklæder — 
hvide Ollerupsko. — 2. kl. gummisko uden hæle.

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.
Såfremt en elev angribes af en børnesygdom eller anden syg

dom af alvorlig smitsom art, bedes det snarest meddelt skolen.
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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