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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. Th. 
Th o m s en.

Det nye skoleår.
Skoleåret 1957—58 begynder torsdag den 15. august kl. 10.

i. kl. begynder mandag den 2. september kl. 9.

Træffetid.
Skoleleder fru Inger Lund træffes mandag, onsdag og fredag 

kl. 9,15—10 eller efter aftale. — Telefon Helrup 1050.

Kontoret er åbent alle skoledage kl. 9,15—10. 
Telefon Helrup 1050.



Den allerførste skoledag. 1. september 1956. (Fot. af Sven Balsløw, F. III).'

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 underskoleklasser og tre eksa
mensfri fortsættelsesklasser.

Skolen blev oprettet af fru Kirsten Busse i 1917 for elever, 
som ikke skulle i mellemskolen. Den startedes med fortsæ.ttel- 
seshold, omkring hvilke underskolen senere er bygget op, og 
danner således et hele, som gør det muligt for et barn at for
blive 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.

3



Fra 5. klasse kan eleverne på lige fod med elever fra andre 
storkøbenhavnske skoler deltage i optagelsesprøven til kommu
nens og statens 1. 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.

Fortsættelsesklasserne.
De tre fortsættelsesklasser er ofte holddelt. Skønnes det, at 

en klasse i et eller andet fag har for uensartet standpunkt eller 
som helhed arbejder for tungt eller for langsomt, deles den i 
dette fag i flere mindre hold. Det enkelte barn kan anbringes

En tegnetime i skolegården.

på det hold, hvortil det ifølge dets evner, kundskaber og mo
denhed hører; barnet kan også, hvis det i et enkelt fag ikke 
passer i sin egen klasse, følge undervisningen i dette fag på 
et højere eller lavere klassetrin.

Elevantallet på dansk-, regne-, matematik-, engelsk- og tysk- 
holdene er således ofte på 8—12 elever, hvorved undervisningen 
kan gøres meget individuel. 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. Arbejdseffektivi
teten bliver på denne måde stor, og hvert barn kan nå så langt, 
som dets evner og kræfter strækker til.. I fortællefagene er høj
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skoleprincippet 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 undervis
ningen er, hvor dette lader sig gøre, tilrettelagt i nøje kontakt 
med det praktiske liv. Således suppleres undervisningen i ud
strakt grad med udflugter 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 i disse klasser 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. 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 snart 40 år. Det drejer sig kun om en prøve,, 
der kan 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). 
I år indstilledes og bestod 10 elever.

I fortsættelsesklasserne 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 ukoncen- 
trerede eller for langsomme til at følge tempoet i en stor klasse, 
børn, der er sent udviklet, ordblinde børn, for hvem kravene i 
mellemskolen er for store, samt børn, der bliver nervøse og ta
ber 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 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 
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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 modtaget følgende brev til optagelse i årsberet
ningen :

Kære fru Busse!

Når jeg i år føler trang til at give udtryk for, hvad jeg har 
på hjerte, er det af to vægtige grunde. For det første er det 
40 år siden, De begyndte Deres skole, og for det andet er det 
sidste gang, min mand og jeg som forældre kan føle, at vi 
ligesom hører til hos Dem.

Da vi for 21 år siden kom herned med vores lille pige, sagde 
De, at vi altid skulle være velkomne, og vi følte, at det ikke 
var tomme ord, der nu engang hører sig til, men at De virkelig 
ønskede, at skolens forældre skulle føle sig hjemme på skolen 
og ikke kun komme, når de skulle drøfte lille Peters større 
eller mindre flid. De har formået at gennemføre det samar
bejde mellem skole og hjem, der tales så meget om i skole
kredse, men som så sjældent kan gennemførtes. Det gjorde et 
stærkt indtryk på mig, da forældrene under besættelsen gan
ske spontant søgte ned til skolen på de dage, da vi alle følte1 
os ramt af stor fælles sorgj Det var helt naturligt for os, at 
det blev skolen, vi søgte til, da vi mest trængte til at mærke 
fællesskab og samhørighed — og senere, da befrielsen kom, 
fyldtes morgensangsklassen igen af forældre, der syntes, de 
måtte dele glæden med skolen.

Det har altid været Deres mål at gøre skolen til et andet 
hjem for børnene, og De har evnet den sjældne kunst at drage 
forældrene med ind i det andet hjem. Det skyldes først og 
fremmest Deres personlighed, men det skyldes også, at De har 
haft den lykke at finde medarbejdere, der forstod Deres tanker 
og loyalt samarbejdede med Dem.

Og da De ikke mere selv kunne lede skolen, havde De den 
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lykke, at Deres datter ikke alene var villig til at overtage le
delsen, men også havde evne og vilje til at yde den indsats og 
bringe de ofre, der er nødvendige, hvis skolen stadig skal præ
ges af Deres ånd. — For det kræver ofre, — det har sikkert 
været svært for mange lærere at undvære et hyggeligt lærervæ
relse, hvor de kunne slappe af og glemme eleverne og deres! 
problemer; men for børnene tror jeg, det er af stor værdi, at 
de også uden for tunerne kan være sammen med lærerne. Man
ge børn opdager helt ny sider hos lærerne, hvis de lærer dem 
att kende i lejrskoler og til fester, og der skabes en kontakt, 
som ikke altid kan opnåes i skoletiden. Derfor betyder det så 
meget, at skolen har lærere, der ikke har solgt deres tid i nøj
agtig optalte minutter, men som interesserer sig så meget for 
eleverne, at de ikke tænker så nøje over, om de nu også får 
betaling for al den tid, de bruger til børnene. — Der kan byg
ges en god skole op uden gode lokaler, ja, endog uden godt 
undervisningsmateriale, men ikke uden gode lærere.

Da jeg var ganske ung, hørte jeg engang min far, rektor 
Hartvig Møller, sige til mor, at han var bange for, at drengene 
efterhånden ville forlade vores gamle kasse af en skole og 
prøve at komme ind i de ny og flotte skoler, der blev bygget 
i Hellerup; men det viste sig, at de ydre forhold ikke betød så 
meget for drengene, som man bildte sig ind. De var tværtimod 
stolte af den gamle skole, for uden måske at være sig det be
vidst har børn og unge en stærk følelse af, om der ligger no
get bag overfladen. De kan vel ikke definere, hvad der er en 
skoles ånd, men de kan mærke, o m der er ånd bag facaden.

Det er vel grunden til, at børnene har kunnet trives her i 
Deres skole — selv om den mangler morgensangssal, sports
plads og meget andet, så giver den det, der betyder langt mere, 
den giver varme, forståelse og kærlighed.

De kunne med rette gøre Anatole France’s ord til skolens 
motto „Med kundskab og kærlighed bygger man en verden 
op”.

De har bygget en verden op her i Deres skole — en 
bedre, kærligere og lykkeligere verden for børnene og for os 
forældre, og det siger jeg Dem tak for.

Kirsten Lauritzen.
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VED ÅRSAFSLUTNINGEN 1956.

En kejser lod engang et tempel opføre. Han gik til bygge
pladsen og spurgte tre stenhuggere: „Hvad laver I?” 
Den første svarede: „Tjener føden til kone og børn!” 
Den andens svar var endnu kortere: „Jeg slår skærver!” 
Men den tredie sagde: „Jeg er med til at bygge et tempel!”

Lad os se lidt på de tre stenhuggere.
Til trods for, at de havde det samme arbejde, den samme 

arbejdstid og den samme løn, var deres opfattelse af arbejdet 
vidt forskellig.

For den første stenhugger var arbejdets art og kvalitet uden 
betydning. Tjene føden til kone og børn! Pengene skulle tjenes, 
måden, hvorpå det skete, var ganske underordnet, jo lettere, 
des bedre. Arbejdet i sig selv gav ham ingen glæde eller til

9



fredsstillelse, og han forsøgte end ikke at opnå dette. Arbejds
tiden blev et indholdsløst og kedsommeligt antal timer, og hvad 
der kom ud af hans arbejde, var ham ganske ligegyldigt. Det 
afgørende for ham var pengene, han tjente; hans livsindhold og 
den eventuelle glæde ved livet havde intet som helst med hans 
arbejde at gøre.

Den anden stenhugger fortalte dog noget om sit arbejde. 
„Jeg slår skærver!” sagde han. Den ringeagt, der lå i ordene, 
afslørede hans indstilling til arbejdet. Enhver skal jo arbejde,, 
og det var blevet hans lod at hugge sten. Måske kunne han 
glæde sig over det nu og da, måske ikke. Hans svar viser i 
hvert tilfælde tydeligt, at hans arbejde og dets resultat var uden 
større betydning for ham, han fandt ikke i det nogen mening 
eller noget mål, og derfor var han ude af stand til at føle vir
kelig arbejdsglæde.

Den tredie havde helt andre tanker om sit arbejde. Hans 
svar „Jeg er med til at bygge et tempel” viser, at det er selve 
arbejdet, der fylder ham. Hvilken verden til forskel! For ham 
var arbejdet ikke noget, der først og fremmest skulle tjenes 
penge på, eller noget, man bare skulle slide sig kedsommeligt 
igennem og få overstået. Det var gået op for ham, at han var 
et vigtigt og uundværligt led i dette bygningsværk. Det gjorde 
ham selv betydningsfuld, og arbejdet blev en stor tilfredsstil
lelse, en glædelig og uundværlig del af hans liv.

Når jeg har fortalt jer historien om disse tre stenhuggere, er 
det, fordi jeg gerne vil have jer til at forstå, hvor uendelig me
get det betyder, hvordan man opfatter sit arbejde, uanset om 
dette består i at gå i skole og lære lektier, i at passe sit hus, 
sit kontor, eller hvad det end måtte være.

Sidder man i klassen og blot lader timerne gå uden tanker 
for andet end at holde fest, når lejlighed gives, og så kom
me hjem og lege, kort sagt er man kun i skolen, fordi man nu 
engang skal være der, ja, så er man som den første stenhugger.

Og møder man uden at kunne sine lektier, uden interesse for 
at lære noget og slynger om sig med bemærkninger som: „At 
I gider bestille noget”, eller „Ih, hvor er det åndssvagt alt 
sammen”, så ligner man den anden stenhugger, og ens arbejde 
vil altid føles tomt, meningsløst og plagsomt.
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Derfor vil jeg sige til jer alle: Lær af den tredie stenhug
ger! Og til de store elever, der i dag for sidste gang lukker 
skoledøren bag sig: Når I skal vælge en livsgerning, så tænk 
ikke kun på, om det er noget, man tjener mange penge ved. 
Selvfølgelig skal det være et arbejde, man kan leve af, det er 
en nødvendighed. Men tænk også på, om det er en gerning, I 
har evner for og med virkelig interesse kan gjå op i. Jeg ved, 
ikke, om ethvert arbejde kan blive, hvad tempelbygningen var 
for den tredie stenhugger, men jeg ved, at både verden om
kring jer og den verden, I har inde i jer selv, vil blive gladere 
og bedre, hvis I tager fat med godt humør og gør jeres bedste. 
Jo mere I gør ud af jeres arbejde, desto større glæde og ud
bytte giver arbejdet jer.

Jeg vil ønske for jer, at I en dag, måske snart, måske om 
mange år, vil standse op og mærke fylden i det begreb, der 
dækkes af ordene: „Jeg er med til at bygge et tempel!”

Inger Lund.

30 ÂR.

Efter 30 års utrætteligt arbejde for og med skolens elever 
har fru Karen Madsen trukket sig tilbage.

Held for de børn, der har haft fru Madsen! Med kærlighed 
og dygtighed blev hvert barn hjulpet frem, så langt dets evner 
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og kræfter rakte. Der blev med stor indfølingsevne stillet krav, 
netop så store, at de var inden for rækkevidde, og hjælpen blev 
ydet med en tålmodighed, der syntes uendelig.

De. klasser, der gennem årene har haft fru Madsen til klasse
lærer, hår arbejdet i ro og orden, med arbejdslyst og godt hu
mør. Det hed aldrig „klassen og jeg”, men „vi”.

Held de kolleger, der nød godt af fru Madsens hjælpsomhed, 
retsindighed og dømmekraft!

Held den skole, der i 30 år har haft en fru Madsen, der al
drig sparede sig selv, men med selvfølgelig beskedenhed og ene
stående ¿dygtighed altid ydede sit bedste!

For dette og meget mere bringer min moder og jeg vor in
derligste tak.

Inger Lund.

Af skolens dagbog 1956-57.
i 7- august: Skoleåret begyndte.
27. august: 2. kl. arbejdede med billedbøger på børnebiblio

teket.
30. august: 2. og 3. kl. i Zoologisk Have.
30. august: 4. og 5. kl. beså Frilandsmuseet.
i. september: 1. kl. modtoges.
3. -8. septemb er: F. II og F. III på lejrskole i Vollerup på 

Als. Hovedemnet i undervisningen var grænselandets hi
storie, hvorfor der blev foretaget cykelture til Dybbøl, Bøf
felkobbel, Gråsten og Broager samt en lang rutebiltur, der 
førte gennem Flensborg til Sankelmark, Isted, Slesvig og 
Dannevirke. Besøg aflagdes desuden i Sønderborg — i 
kirken, på slottet, på mejeriet samt på Idrætshøjskolen.

5. -7. september: F. I på „Damtofte”, der velvilligst var 
overladt skolen af skibsreder Knud Lauritzen.
Formålet med turen var at lære hverandre at kende og at 
skabe kammeratskab. Opholdet bød på mange hyggelige 
og morsomme oplevelser. Man gik efter kort, bagte brød, 
lavede' mad,. havde terrainløb, beså egnens dysser, tændte 
lejrbål og havde en næsten alt for spændende natøvelse.j
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FI i teltlejr. Juni 1956.

14. september: F. II og F. III solgte mærker til fordel for 
„Kræftens Bekæmpelse”.

29. september: Lærerpersonalet og en del elever til gennem
lysning.

September- oktiiber: Børnebogsuge med tilhørende bør
nebogsudstilling.

10. oktober: Skolens 39-års fødselsdag fejredes. Fru Busse 
og fru Lund blev af feststemte børn hyldet ved sang og 

s fremsigelse af vers. 3. kl.s elever opførte sketches, hvori 
de fremstillede kendte personer fra børnebøger; til disse 
optrin var knyttet konkurrencer og præmieuddeling.

24. og 30. oktober: FN.-dag og Nordens dag mindedes. 
Klasser og gange var pyntet med plakater og tegninger. 

Oktober-november: Forældremøder afholdtes.
Ved to af møderne talte fru G. Frellesvig, leder af Gen
tofte Kommunes Børne- og Skolebibliotek, klart og for
nøjeligt om „Børn og bøger”.

8. november: International sørgedag for Ungarn.
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November-december: 5. klasserne og F. Ill beså „Polar
afdelingen” på Nationalmuseet.

‘December: Indsamling af tøj til ungarere, der opholder sig 
her i landet, samt af legetøj til åndssvage børn på hjem
met „Karens Minde”.

10. december: Grønlandsfilm forevist af fru dr. Storm.
10. —12. december: Færdselslære ved overbetjent Holbøll.
i 2.—i 4. december: Julegaveudstilling. Præmiekonkurrence 

om julegaver forarbejdet hjemme.
13. december: Luciaoptrin ved F.-klassernes piger.
22. december: Juleafslutning.

Sidste del af afslutningen formede sig som en hyldest til 
fru Madsen, der efter 30 års lærergerning her forlod 
skolen.
Der var hilsen fra skoledirektør Martin Lauritzen og taler 
af civilingeniør fru Inger Grubb, sygeplejeelev Inge Lise 
Lauritzen, lærer Bruun og Gustav Wedell-Wedellsborg, og 
der var sang digtet og sunget af 4. klasse samt tale af 
skoleleder fru Inger Lund, der overrakte gave fra skolen: 
en pladespiller med pladehilsen fra alle klasserne.

25. januar: F. II besøgte Danmarks Akvarium.
i 5.' februar: En del elever overværede Gentofte Kommunes 

koncert.
16. februar: F.-klasserne havde karneval.
26. februar: Stæren var kommet, og fru skibsreder Lauritzen 

gav — traditionen tro — lakrids til hele skolen.
28. februar: Lærere og F.-klasser var indbudt til generalprø

ven på GI. Hellerup Gymnasiums skolekomedie.
Fe b r u a r—ma r t s: Optagelsesprøve til 1. eks. mellemskole- 

klasse.
15. marts: F. III overværede på Alléscenen „Anne Franks 

Dagbog”.
29. marts: En del elever blev calmettevaccinerede.
Marts—april: 3. Id. så oldtidsfilm, 5. klasserne og F. III be

søgte Frihedsmuseet, F. I Glyptoteket og F. II National
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museet samt beså Christiansborg Slot, hvor et kort folke
tingsmøde overvær edes.

i 2. april: F.-klasserne solgte „Dybbølmærker”.
April: Gymnastikopvisninger.
April: Optagelsesprøve til 3. eks. mellemskoleklasse.
April—maj: 4. kl., 5. b, F. I og F. III arbejdede på biblioteket.
April—maj: 9. april og 5. maj mindedes.
29. april—2. maj: 5. kl.s lejrskole holdtes i Borrevejlevig. 

På ekskursioner indsamledes materiale, hvormed der senere 
blev arbejdet i lejren, og i tilknytning til dette arrange
redes 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.

6. —i i. maj: Skriftlig årsprøve.
8. maj: Alle tre F.-klasser foretog en tur til Holmegårds Glas

værk m. m.
29. maj: Skoleskovtur.
4. juni: 5.a kl. besøgte Nestles chokoladefabrik.
7. juni: 4. kl. på Rosenborg Slot.
i 2.—i 4. juni: Udstilling af elevarbejder.
12. juni: Overhøring og afslutning for 1., 2. og 3. klasse.
i 3.—i 4. juni: Årsprøve for 4. kl., 5.a, 5. b og F.-klasserne.
15. juni: Afslutning for 4. kl., 5.a, 5-b og F.-klasserne.

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

Skolen har i skoleåret 1956—57 haft 165 elever.
Fiver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne har almindeligvis ingen lektier til mandag.

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 
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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.

Båndoptageren,
Forrige år anskaffede skolen en båndoptager, og året igen

nem har den været til megen gavn og glæde.
I det daglige arbejde er den et udmærket hjælpemiddel i un

dervisningen, ikke mindst i dansk- og sprogtimerne, hvor bør
nene ved at høre egne præstationer bedre bliver i stand til at 
rette eventuelle fejl.

Ved festlige lejligheder og ved møder finder båndoptageren 
ligeledes god anvendelse.

Skolen er medlem af Gentofte Kommunes Båndcentral.
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Linoleumstryk, skåret af Hans Christian Christiansen, Fil.

Gaver til skolen.
Skolen har i det forløbne år modtaget en del gaver:
Fru skibsreder Lauritzen: Adventskrans. — Karin Vieth: Horn 

af eghjort. — Lise Faber: Sommerfugle. — Bodil Rasmussen: 6 
indrammede billeder fra Grønland. — Vekselerer Arne Wimmel- 
mann Larsen: Odder, musvit, stær og skade. — Keld Frisland 
og Niels Trolle: Østersskaller. — Claus Otto Pedersen: Blis
høne, skiveskrabere og en samling andre små flintredskaber fun
det ved Sjelborg (Jylland). — Ebbe Lutz Jørgensen: Solsorte
rede.

For disse gaver bringer skolen sin tak.

Fløjtespil.
Også i denne sæson har der i forbindelse med sangunder

visningen været afholdt frivilligt fløjtekursus; 14 elever fra 4. 
og 5. kl. har deltaget. I skoleåret 1957—5$ vil et begrænset an
tal elever fra 3. og 4. kl. kunne deltage i lignende kursus. 
Fløjten koster kr. 4,50 og må først købes efter aftale med fru 
Høffding, der i øvrigt giver yderligere oplysninger.
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Ordblindeundervisning.
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.

Skolelægen.
Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig un

dersøgelse 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 skolesundhedsplejer
sken har desuden — stadig i samarbejde med tuberkulosesta
tionen i Lyngby — overtaget den regelmæssige kontrol med 
hensyn til tuberkulose og calmettevaccination.

Undersøgelsen finder sted en gang årligt, og hjemmene un
derrettes om tidspunktet. Livor undersøgelsen giver anledning 
til det, sætter skolelægen sig i forbindelse med hjemmet, og 
forældrene lean iøvrigt ved henvendelse til skolen få oplyst, 
hvornår skolelægen træffes.

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

Skoletandpleje.
Ved Gentofte Kommunes foranstaltning ydes der gratis tand

pleje til elever boende i denne kommune, i Frederiksberg 
Kommune samt i enkelte omegnskommuner.

Elever med bopæl i Københavns Kommune kan mod beta
ling komme ind under samme ordning.

I skoleåret 1956—57 har 84 elever været til behandling.

Færdselssikkerhed.
Ved fodgængerovergangen på Strandvej ved Strandparksvej 

er en politibetjent daglig posteret fra kl. 8,45—9,00 samt fra 
kl. 12, 13 og 14 til 15 minutter derover.

Samariterkursus.
F. III har i år i naturhistorietimerne modtaget undervisning 

i anatomi og førstehjælp. Efter endt undervisning bestod alle 
elever Ungdoms Røde Kors’ samaritereksamen.
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Grønlandske fadderskaber.
Ved indsamling på skolen til fordel for træn
gende grønlænderbøm er indkommet 600 kr., 
som er sendt til pastor Chemnitz’s børnehjem 
„Gertrud Rask’s Minde” i Lichtenau.

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 - —
Fortsættelsesklasser 40 - —
Søskende moderation.
For elever bosiddende uden for Gentofte Kommune betales 

kr. 11,00 ekstra pr. måned svarende til det af Gentofte Kom
mune til skolen ydede tilskud for elever fra denne kommune.. 

For elever, som uden forudgående undervisning ved skolen 
undtagelsesvis optages i skolens 4. eller 5. klasse, betales hen
holdsvis 5 og 10 kr. ekstra pr. måned indtil udgangen af 5. 
klasse.

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.
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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 udmeldelsen finder 
sted, og for de 2 følgende. Udmeldelse for sommermånederne 
samt for juni måned i det sidste skoleår modtages ikke.

Skolens lærerkræfter.
Fru Inger Lund, skoleleder.
Frk. Olga Aren dr up, eksam. håndarbejds- og 

husholdningslærerinde, aut. ordblindepiædagog.
Frk. E. B. Br yde-S chmi d t, eksam. lærerinde, 

faglærerinde i tegning.
Fru Ingeborg Bør res en, eksam. lærerinde.
Fru Birte Carstensen, eksam. lærerinde.
Hr. Finn Fosdal, cand. theol.
Fru Aase H øf f ding, pianist, eksam. musikpædagog.
Fru Bodil Jespersen, eksam. lærerinde, 

faglærerinde i fransk.
Frk. Marianne Lund, eksam. lærerinde.
Fru Karen Madsen, eksam. lærerinde.
Hr. F. Bruun Nielsen, eksam. lærer.
Fru Inger Nissen, aut. ordblindepædagog.
Frk. Tove Riis, eksam. gymnastiklærerinde.
Hr. Svend Erik Skovlund, lærer.
Fru Ina Wer mer, eksam. lærerinde.
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BØGER FOR SKOLEÅRET 1957-58.
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. Å. 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. Å. 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).

4. klasse.
E. Danielsen, C. Å. Larsen, B. B. Møller og P. Vedde: Min

Læsebog, 4. skoleår.
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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. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

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

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

Fortsættelsesklasserne.
F. I.

Eleverne skal først købe bøger efter nærmere 
aftale med skolen.

Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læsebog, I.
Madsen og Kåd: Vi skriver dansk. 6. og 7. skoleår.
Friis-Petersen: Hovedstadens Regnebog, VI.
Hertz: Bibelhistorie med Tillæg for Mellemskolen.
Stockmarr og Bøving-Petersen : Zoologi, I.
Sundorph: Fysik for Mellemskolen, I. (Nyeste udgave).
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Historiebog efter aftale
Karl Bruun: Jordens Lande.
Gjellerups Skoleatlas for Folkeskolen.
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas uden Navne, I og II. 
Engelskbog efter aftale.
Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

F. II.
Eleverne skal først købe bøger efter nærmere 

aftale med skolen.
Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læsebog, II.
Madsen og Kåd: Vi skriver dansk. 6. og 7. skoleår. 
Friis-Petersen: Hovedstadens Regnebog, VIL 
Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen, I. 
Hertz: Bibelhistorie med Tillæg for Mellemskolen. 
Stockmarr og Bøving-Petersen : Zoologi, I og II.
Sundorph: Fysik for Mellemskolen, I. (Nyeste udgave).
Historiebog efter aftale
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.

Øvelseshæfte efter aftale.
Tyskbog efter aftale.
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.

(i.-3. E.M.).
Friis-Petersen: Hovedstadens Regnebog, VIII.
Bundgård og Jørgensen: Regning, 8. skoleår.
Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen, II. 
Hertz: Bibelhistorie med Tillæg for Mellemskolen.
Sundorph: Fysik for Mellemskolen, I. (Nyeste udgave).
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Historiebog efter aftale
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, III.

Øvelseshæfte efter aftale.
Tyskbog efter aftale.
Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

Alle bøger i nyeste udgave.
Stilebøger, karakterbøger, meddelelsesbøger, tegneblokke, 

skrivebøger, farvestifter o. 1. fås på skolen.
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.
•2V 3., 4., 5. kl. og fortsættelsesklasser.

Piger: Hvid bluse med korte ærmer — blå shorts — gymna
stiksokker (sok med fast sål) — gummisko uden hæle.
NB: F.-klasserne lange, mørkeblå træningsbenklæder i 
stedet for blå shorts.

Drenge: Rød trøje med korte ærmer — sorte benklæder — 
hvide Ollerupsko. — 2., 3. og 4. kl. tillige 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.


