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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, 

har som bestyrelsesmedlemmer:
Hr. dr. phil. Børge Friis.
Fhv. handelsminister, cand. polit, fru Lis Groes.
Hr. civilingeniør Kjeld Grubb (formand).
Hr. rigspolitichef Erling H ei d e-J ø r g e n s e n.
Fru prokurist Charlotte Kjeldsen,

(kasserer for „Fru K. Busses Privatskoles Venner”).
Fru skibsreder Kirsten Lauritzen.
Formand for landsnævnet for børneforsorg, 

hr. Erik Munch-P e t er s en.

Det af ministeriet anerkendte offentlige tilsyn med skolen 
udøves af sognepræsten ved Hellerup Kirke, hr. pastor J. Th. 
Thomsen.

Det nye skoleår.
Skoleåret 1958—59 begynder mandag den 18. august kl. IO|.

i. kl. begynder mandag 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.

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



„Kære fru Busse til lykke med de fyrre år”.

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 fortsættel
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.

Fra 5. klasse kan eleverne på lige fod med elever fra andre 
storkøbenhavnske skoler deltage i optagelsesprøven til kommu
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.
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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. — 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 
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 
på det hold, hvortil det ifølge dets evner, kundskaber og mo
denhed hører; barnet kan også, hvis det i et enkelt fag ikke 
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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
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.

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 liar 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 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 40 år. Det drejer sig kun om en prøve, der kan 
indgå naturligt i det daglige arbejde.

Gennem de år denne prøve liar fundet sted, har skolen hvert 
år indstillet fra 6 til 12 elever, som har bestået med et gen
nemsnit på 5,24 (mg-|-). I år indstilledes 12, som alle bestod.

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 
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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.

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 1957—58 haft 160 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne har almindeligvis ingen lektier til mandag.
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Den første skoledag.

Samarbejdet mellem privatskolen og dens forældrekreds.

Radioforedrag i serien „Far, mor og børn” 
holdt torsdag den 21. november 1957 af 
skoleleder, fru Inger Lund.

Samarbejde er en livskunst.
Alle mennesker har brug for at kunne kontakte deres omgi

velser og arbejde sammen med dem i størst mulig forståelse. 
Uendelig meget i hvert menneskes liv afhænger af dets evner i 
denne retning. Samarbejdet kræver en eller anden fælles mål
sætning, det kræver, at begge parter i størst mulig åbenhed sø
ger ikke at dømme, men at forstå hinanden, og det kræver, at 
begge parter er villige til indrømmelser. I samme grad man 
gensidig mærker bestræbelser i denne retning, i samme grad 
vokser tilliden — den for alt samarbejde nødvendige tillid.

Lad mig da begynde med en indrømmelse.
Jeg kan se, at mit indlæg i denne udsendelsesrække let 

kan blive opfattet som en ensidig fremhævelse af den private 
skoles fordele. Det er meget svært at undgå, når man lever og 
virker i denne skoleform og holder af den.
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Men lad mig så også sige, at hvad forholdet mellem den of
fentlige skole og privatskolen angår, har jeg kun de bedste 
erfaringer, og det er min overbevisning, at de to skoleformer 
har brug for hinanden.

I samarbejdet mellem hjem og skole må målet være at gøre 
barnet bedst mulig skikket til at leve livet.

Hvad det så vil sige, kan der herske forskellige meninger 
om, og her er det, privatskolen med sine forskellige anskuelser, 
sine forskellige ansigter, kommer ind i billedet.

Når for,ældre i dag kommer med deres barn til en privat
skole for at få det optaget i i. klasse, så er det en udvælgelse, 
der liar fundet sted, og — i alle tilfælde for de mindre privat
skolers vedkommende — en udvælgelse af den lille, spartanske 
skole blandt alle dens store og veludstyrede søstre, den offent
lige skole.

Hvorfor så denne udvælgelse?
Jeg véd godt, at modstandere af den private skole vil hævde, 

at snobberi er den vigtigste årsag; men det er efter min erfa
ring et forældet synspunkt, der stammer fra dengang, det var 
fint at gå i privatskole. I dag hører der nærmere mod til at 
sætte sit barn i en privatskole, idet man derved indtager en 
særstilling, som slet ikke er moderne. Nej, det er helt andre 
bevæggrunde, der fører forældrene til privatskolen. Jeg har 
vænnet mig til at spørge dem om årsagen.

Flest kommer, fordi de direkte er rådet til at søge skolen, 
dels af venner og bekendte, dels af psykologer, af skolefolk og 
af kommunale skolemyndigheder. Andre har læst i skolens års
beretning eller hørt om skolens ånd og virkemåde. Nogle ken
der børn, som de synes har rettet sig efter at være kommet på 
skolen. En meget lille procentdel, som vi derfor her kan se 
bort fra, synes at være kommet ret tilfældigt.

Så godt som alle søger de den lille skole, hvis ansigt de kan 
lide, og frem for alt søger de de små klasser.

De forældre, der i dag kommer til privatskolen med deres 
børn, kan deles i to grupper. De, der på forhånd ved og har 
gjort sig klart, at de ønsker privatskolen og sætter deres barn 
der fra i. klasse, og de, der har deres barn i den offentlige 
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skole og ønsker det overflyttet til en privatskole. Begge parter 
venter sig noget særligt.

Dette være sagt for at vise, at forældrenes udvælgelse af en 
privatskole er et ideelt samarbejdsgrundlag, og efter mine sta
tistikker er da også mellem 70 og 80 pct. af hjemmene repræ
senteret ved forældremøder, klassedage og lignende.

Hvad er det nu, forældrene venter sig af skolen — hvad er 
dens opgave?

Svaret på dette spørgsmål tegner omridsene af en skoles 
ansigt og kan variere en del. Lad mit svar her blot være et 
eksempel.

Skolens opgave er at prøve på at hjælpe hvert enkelt barn 
så langt frem, som dets evner og kræfter rækker — og for ikke 
at blive misforstået vil jeg sige — og heller ikke længere, og 
gøre det på en sådan måde, at børnene i den store del af deres 
barndom, de tilbringer på skolen, føler sig trygge og glade. 
Dette sidste er simpelthen en betingelse for, at de kan gro og 
trives.

Skolen skal hjælpe barnet på to felter:
Karakteropdragelse og kundskabstilegnelse.
Og det er kun i teorien, disse to felter kan adskilles; i 

praksis arbejder lærer og elev sammen om kundskabstilegnelsen, 
og i måden, dette gøres på, ligger karak terop dragel s en.

Jeg nævnede med overlæg karakteropdragelsen først, idet 
det i dag mere end nogensinde synes mig klart, at gode kund
skaber parret med slet moral er en direkte fare.

Vi må vedgå arv og gæld over for den kultur, der fostrede 
os, og ikke sende vore børn alene til søs, før vi har lært dem 
sejladsens grundregler.

Skolen af i dag er ikke nogen køreskole, men en læreskole, 
hvilket indebærer, at den væsentligste del af kundskabstileg
nelsen bør foregå på skolen, og hjemmearbejdet i alle tilfælde 
i barneskolen, stort set være en fæstnen af det lærte. Men 
hjemmearbejdet skal gøres.

Vi må af hensyn til både karakteropdragelsen og kundskabs
tilegnelsen læpe barnet at opfylde stillede krav, og gjort på 
rette måde med læreren som vejleder og hjælper, giver netop 
det lejlighed til nært samarbejde mellem lærere og børn, mel
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lem de to vigtigste led af samar be jdskæden i al skolegerning. 
Og børn kan lide at overvinde vanskeligheder, det giver ar
bejdsglæde, forudsat, at kravene er af en passende størrelse, 
og at arbejdet bliver kontrolleret. Er kravene for små, appel
lerer de ikke til barnet, og er de for store, tager de arbejds'- 
lysten, og ofte nedlægger barnet arbejdet. I begge tilfælde må 
de reguleres. Det siger sig selv, at det kræver samarbejde, og 
at mulighederne for den rette afpasning forringes i samme 
grad, som elevtallet i klassen forøges, især da man må gøre 
sig klart, at det ville være ganske uretfærdigt og ødelæggende 
for al arbejdsglæde at stille samme krav til alle børn, når man 
dog ved, at de møder med yderst forskellige evner.

Med kravenes rette stigning i sværhedsgrad bevæger man 
sig så umærkelig frem mod målet, som er at lære barnet at 
stille kravene til sig selv.

Se alt dette glider ikke som et maskineri. Skolen skal jo 
ikke være en institution, men en organisme, der består af le
vende mennesker, og det indebærer nødvendigvis muligheden 
for utallige variationer.

Hvis et hjem mærker, at noget ikke virker, som det skal, så 
er det, samarbejdet skal stå sin prøve. Da skal det vise sig, om 
skolen, som skal være den indbydende part i samarbejdet, har 
forstået at skabe en atmosfære, hvori forældrene føler, at dé¡ 
virkelig er velkomne, også når de kommer med besværligheder 
eller kritik. Og forældrene kommer selvfølgelig kun, hvis de er 
i oo pct. sikre på, at det ikke på nogen måde går ud over deres 
barn.

At praktisere et virkeligt samarbejde, at skabe god kontakt 
mellem hjem og skole, kræver meget af skolens lærere, og her 
har privatskolen igen et iøjnefaldende gode. Den får ikke sine 
lærere tildelt fra en overordnet myndighed, men kan selv ud
vælge sin lærerstab og søge at finde lærere, der står for de 
samme tanker og mål og føler sig i overensstemmelse med den 
ånd, der hersker på skolen. At måderne, lærerne arbejder på, 
kan være yderst forskellige, gør kun samarbejdet dem imellem 
rigere og mere levende.
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Mon alle forældre egentlig tænker på, hvad et samarbejde 
med hjemmet kræver af læreren ?

Det kræver alt det, man slet ikke kan betale et menneske for 
— forståelse af barnet — iagttagelse af det — lyst, evner og 
energi til at hjælpe det — tanker og tid til eventuelle samtaler 
med barnet og hjemmet. Hvor læreren yder den indsats, vil 
mangen problemdannelse undgås.

Og mon det altid står forældrene klart, at de har det ene af 
skolens børn, hvor læreren har de mange børn og de mange sa
ger at tage sig af.

Vi lærere må for vor part huske, at forældrene har betroet os, 
det bedste de ejer, deres barn, hvis fremtid er deres livssag. Vi 
er kun hjælpere og rådgivere.

Jeg sagde før, at det vigtigste led i samarbejdet var lære
rens og barnets. Den vigtigste samarbejder, den, for hvis skyld 
arbejdet gøres, er barnet.

Der liar i denne udsendelsesrække været talt om barnets 
modvilje over for kontakten mellem hjem og skole. Kan man 
undre sig over, at barnet, hvis det føler sig som samarbejdets 
genstand, det passive midtpunkt, reagerer modvilligt overfor, 
hvad de voksne nu kan finde på.

Men hvordan får vi barnet med i samarbejdet?
Stort set kan man sige, at jo mindre barnet er, jo mere brug 

har det for de voksne. Med alderen vokser dets selvstændig- 
hedstrang, og parallelt hermed gælder det om at få dets an
svarsbevidsthed til at gro. Fra den første dag barnet er i skolen 
og selv får ansvaret for sine skolesager, bøgerne, tasken og dens 
pakning, den lille daglige lektie o. s. v., er det med i arbejdet 
både på skolen og hjemme. Efterhånden som selvstændigheden 
og ansvarsbevidstheden næres og gror, vil også følelsen af at 
være medarbejder modnes. Men denne udvikling forudsætter, at 
den voksne — ikke bare lader som om — men virkelig betragter 
barnet som medarbejder. Føler det sig virkelig med i samarbej
det, så er dets tillid nemlig en given ting, og så kaldes der på 
dets aktivitet og ansvarsbevidsthed, og den voksnes hjælp til 
barnet bliver på denne måde ikke noget påtvunget, men en 
hjælp til selvhjælp, og den er som bekendt lettere at tage imod.
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Når vi således har dannet samarbejdsringen — børn — for
ældre — lærere — børn —, vil jeg slutte med at sige, at den min
dre privatskole har de største betingelser for at bibringe alle 
led i kæden følelsen af, at skolen er os allesiammen, én stor 
familie, hvor alle kender alle, og hvor hver enkelt af os daglig 
bringer noget med til det liv, der leves her, godt eller dårligt, 
stort eller småt. Og når en lille pige en morgen over for sin 
moder giver udtryk for, at hun må i skole, for de kan slet 
ikke undvære hende derhenne — ja, så er hun med i samar
bejdet, det samarbejde mellem forældre, børn og lærere, som 
begynder med de små ting og ender med at dreje sig om den 
unges fremtid.
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Fru Busse taler ved skolens 40-års fødselsdag.

Af skolens dagbog 1957-58.
15. august: Skoleåret begyndte.
2. september: i. klasse modtoges.
2. —7. september: F 2 og F 3 klasse på lejrskole på Skagen. 

Der foretoges ture til Grenen, Råbjerg Mile, Skagens fiskeri
havn, Mårum kirke, Rubjærg, Lyngby og Børglum Kloster. 
Endvidere aflagdes der besøg ved redningsstationen og 
Skagens forskellige fortidsminder — den tilsandede kirke, 
Holger Drachmanns grav, gamle fiskerhuse, skibsmuseet 
m. V. Børnene fik under turene og ved besøgene en udførlig 
beskrivelse og forklaring af, hvad man så.

30. september: Lærerpersonalet, rengøringspersonalet og ele
verne til gennemlysning.

4. oktober: 4. klasse på Kronborg.
10. oktober: Skolens 40-års fødselsdag.

Fru Busse fortalte skolens historie og rettede en tak til de 
mennesker, der i tidens løb havde hjulpet „Den grimme 
ælling”. Der blev sunget og holdt taler af elever og lærere, 
og forældrerådets formand, civilingeniør K. Grubb over
rakte fru Lund et stort, rødt kræmmerhus fyldt med penge 
fra skolens forældre. Skoledirektør Martin Lauritzen over
bragte lykønskning fra Gentofte kommunes skolevæsen 
og fremhævede det gode forhold skolen og kommunen 
imellem. Også skolens tilsynsførende, pastor J. Th. Thom-
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Fra fødselsdagen.

sen, talte smukt om skolens virke og udtalte sine varmeste 
ønsker for skolens fremtid.
Herefter samledes man i gymnastiksalen, hvor klasserne 
skiftedes til at underholde med sketch, spil, sang o-, s. v. I 
spisefrikvarteret blev forældrene trakteret med kaffe og 
og kringle og børnene med is.

22. oktober: 3. klasse på Nationalmuseet til legetøjsudstil
ling.

24. oktober: FN-dag med forskellige foredrag. Klasser og 
gange var pyntet med plakater og tegninger.

November: Forældremøder for alle klasser.
2 i.—23. november: Færdselslære ved overbetjent C. Holbøll. 
Decemb er: Indsamling af tøj, legetøj, penge, tobak o. s. v- til 

ungarere i Danmark samt af legetøj til evnesvage børn på 
„Karens Minde”.

i 4.—i 7. december: Julegaveudstilling. Præmiekonkurrencer 
om julegaver forarbejdet hjemme.

18. december: Civilingeniør H. Raun viste farvefilm fra 
Afrika for 4., F 2 og F 3 klasse.

21. december: Juleafslutning.
Januar: 4. klasse på biblioteksbesøg.
30. januar: Fi klasse på Nationalmuseet.
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Februar—marts: Optagelsesprøver til I. eks. mellemskole- 
klasse.

— F-klasserne forberedte karneval, men aflyste på grund af 
fru Busses pludselige og alvorlige sygdom.

i o. marts: Stæren kom — og fru skibsreder Lauritzen trakte
rede som sædvanlig hele skolen med lakridsstænger.

22. marts: 4. klasse holdt ved morgensang mindetaler for 
Peter Willemoes i anledning af 150 årsdagen for slaget 
ved Odden.

9. april: 9. april 1940 mindedes.
April: Salg af lodsedler til fordel for fregatten „Jylland’?s be

varelse. Der indkom 930 kr.
— Optagelsesprøver til III. eks. mellemskoleklasse.

22. april: 2. klasse i Zoologisk have.
2.9 . april: 5b klasse på Frihedsmuseet.
30. april: 5b og Fi klasse i Lund.
5. maj: Modenhedsprøve for 1. klasse 1958—59.
i i. maj: 3. klasse i Zoologisk have.
112. —17. maj: Skriftlige årsprøver for alle klasser.
22. maj: 5 a og F 3 klasse i Lund.
28. maj: Fi klasse på tur til Lellinge—Køge Ås.
31. maj: F-klasserne holdt forårsfest.
Maj: Indsamling til grønlandske børn.
2—5. juni: 5 a og b klasses lejrskole på Borrevejlevig 

vandrehjem.
4. juni: F 2 og F 3 klasse på ekskursion til landsbykirker med 

kalkmalerier.
12. juni: Skoleskovtur.
13. juni: Årsprøve og afslutning i„ 2. og 3. klasse.
,14. og 16. juni: Mundtlig årsprøve 4., 5., F 1, F 2 og

F 3 klasse.
Juni: F 3 klasse på biblioteksbesøg.
17. juni: Afslutning 4., 5., F 1, F 2 og F3 klasse.

Efter afslutningen holdtes et lille gilde med sodavand og 
lagkage for de elever, der skulle forlade skolen, samt for 
deres forældre.
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Dansk Friskoleforening.
Som det vil være bekendt, modtager skolen statstilskud i 

henhold til lov nr. 416 af 12. juli 1946 og nr. 31 af 18. februar 
1954 om friskoler m. v. Det af staten ydede tilskud er af afgø
rende betydning for skolens økonomi og gør det muligt trods 
lave skolepenge at aflønne skolens lærerkræfter i overensstem
melse 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 
foi’ 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.

Gaver til skolen.
Skolen har i det forløbne år modtaget en del gaver:
Gave fra forældrene i anledning af skolens 40-års dag på " 

godt i.000 kr. Pengene er anvendt til en tiltrængt fornyelse af 
skolens geografiske og historiske kortmateriel.

Et forældrepar: En duplikator og duplikeringsmateriale.
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F 2 underholder.

Preben Dehlholm: Jernmalm. Gorm Geckler: Nodebog. Tyge 
Groes: Rensdyrtak. Peter Wimmelmann Larsen: En udstoppet 
ræv og grammofonplader med indspilning fra d. 10. okt. 1957. 
Fru skibsreder Lauritzen: Adventskrans. Beatrice Rosenkilde 
Nielsen: Sand fra ørkenen. Henrik Ishøj Nielsen: En hestetand. 
Aug. Olsens Boghandel: Globus. Sten Ostenfeld: Forskellige re
klamer på græsk, kinesisk m. m. Claus og Ane Otto- Pedersen: 
En kornknuser fra stenalderen. Niels Repsdorph: Et lille krabbe
præparat.

For disse gaver bringer skolen sin bedste tak.
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Legepladsen ryddes.

SKOLENS ØVRIGE VIRKEOMRÅDER.

S k o 1 e 1 ,æ g e n fører helbredskontrol gennem regelmæssig 
undersøgelse af børnene. Undersøgelsen omfatter foruden må
ling og vejning en fuldstændig legemlig undersøgelse og kon
trol af syn og hørelse, medens behandling af sygdom henvises 
til børnenes sædvanlige læge. Skolelægen, og skolesundheds
plejersken har desuden — stadig i samarbejde med tuberku
losestationen i Lyngby — overtaget den regelmæssige 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.
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Skolens læge er dr. Agnete Bræstrup og sundhedsplejerske 
fru Doris Wamberg.

S kole tandpi ej e. Ved Gentofte Kommunes foranstaltning 
ydes der gratis tandpleje 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 1957—58 har 106 elever været til behandling.

Ekstraundervisning. Til støtte for danskundervisnin
gen er der givet ekstraundervisning til de børn, som har behov 
herfor. Undervisningen, som er foregået i skoletiden, har været 
ledet af ordblindepædagogerne fru Inger Nissen og frk. Olga 
Arendrup.

Ekstr al æ s erne s bibliotek. I januar oprettedes et lille 
bibliotek for eleverne fra ekstralæsningsholdene. Bøgerne er ud
valgt med særligt henblik på typografi og ordvalg. I det første 
kvartal har der været 180 udlån.

Skrivning: Fra og med 3. klasse er det eleverne tilladt 
at benytte fyldepen. Denne skal dog være godkendt af skrive
læreren og mærket med tydeligt navn. (Almindeligvis er påsæt
ning af navn ved køb af fyldepen ikke forbundet med yderligere 
udgifter).

Håndarbejde. I fortsættelsesklassernes håndarbejdstimer 
udføres først de elementære årsarbejder, og derefter får børnene 
lov til frit at vælge, hvad de vil sy. I sidste skoleår liar de 20 
elever fremstillet følgende: 6 natdragter, 9 grønlænderanorak
ker, 9 kjoler, 6 nederdele, 4 underskørter, 2 skjortebluser, 1 
housecoat, 1 vest, 1 strandskørt, 3 par slacks, 1 strikket baby
hue, vanter samt babybukser, 2 strikkede sweatere, 2 broderede 
puder, bakkeservietter og mellemlægsservietter. Når tingene er 
færdige, får børnene lov til at tage dem med hjem og benytte 
dem, og håndarbejderne bliver således ved årsafslutningen frem
vist i brugt stand. Formålet med denne undervisning er at give 
børnene lyst til at sy og strikke, således at de, når de forlader 
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skolen, kan være i stand til selv at tilvirke en stor del af deres 
garderobe.

Fløjtespil. I denne sæson er fløjtespil indgået i 4. klas
ses sangtimer, således at samtlige elever deltager i undervis
ningen.

Samariterkursus. De to sidste år har F 3 klasse i na
turhistorietimerne modtaget undervisning i anatomi og første
hjælp, og eleverne har fået Ungdoms røde Kors’ samaritereksa- 
men.

Båndoptageren indgår som et nyttigt hjælpemiddel i 
det daglige undervisningsarbejde. Skolen er medlem af Gen
tofte Kommunes båndcentral.

Færdselssikkerhed. Ved fodgængerovergangen på 
Strandvejen ved Strandparksvej er en politibetjent daglig poste
ret fra kl. 8,451—9,00 samt fra kl. 12,00, 13,00 og 14,00 til 15 
minutter derover.

Skolescenen. Eleverne i 5. og F.-klasserne har deltaget 
i Skolescenens Bio og Dansk Skolescenes forestillinger.

S par emær ker. For at vænne børnene til frivilligt at 
spare har der på skolen været solgt sparemærker, og de gennem 
5-øres-mærker opsparede penge hensættes på barnets egen spa
rekassebog.

Skolebetalingen.
Betaling for undervisningen erlægges uden hensyn til ferier 

og forsømmelser månedsvis forud i alle måneder undtagen 
juli og udgør pr. måned:

i. klasse (1. gang for september) . . 40 kr.
2. klasse........................................ 42 kr.
3. klasse........................................44 kr.
4. og 5. klasse..................................... 46 kr.
i., 2. og 3. fortsættelsesklasse ... 50 kr.

Søskende har moderation.
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For elever i i.—5. klasse, der enten ved skoleårets begyn
delse er bosiddende uden for Gentofte kommune eller o p- 
tages i løbet af skoleåret, betales for det pågældende 
skoleår 3 kr. ekstra pr. måned, da der ikke ydes kommunalt til
skud for disse elever.

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.

For elever i fortsættelsesklasserne, der inden skoleårets be
gyndelse er fyldt 14 år og derfor ikke længere er undervisnings- 
pligtige, betales ekstra 10 kr. pr. måned, idet der ikke ydes 
statstilskud for disse elever.

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.

For ordblindeundervisning betales et honorar, der omtrent 
svarer til halvdelen af lærerlønningen' hertil.

Skolebetalingen bedes såvidt muligt indbetalt direkte til sko
lens postkonto nr. 836 19 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 såvidt muligt undgå at medgive børnene 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 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.
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Skolens lærerkræfter.
Fru Inger Lund, skoleleder.
Frk. Olga Aren dr up, eksam. håndarbejds- og 

husholdningslærerinde, aut. ordblindepædagog.
Fru Bodil Breum, eksam. lærerinde.
Frk. E. B. B r y de-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 Høffding, pianist, eksam. musikpædagog.
Fru Marianne Høgsgaard, eksam. lærerinde.
Fru Bodil Jespersen, eksam. lærerinde, 

faglærerinde i fransk.
Fru Inger Nissen, aut. ordblindepædagog.
Fru Tove Petersen, eksam. gymnastiklærerinde.
Hr. Svend Erik Skovlund, lærer.
Fru Ina W e r m e r, eksam. lærerinde.

BØGER FOR SKOLEÅRET 1958-59.

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.
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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, IL
A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk Stil i. hæfte ved 

Aug. Lerche og Jørg. Jørgensen.
Friis-Petersen : Hovedstadens Regnebog, IL 
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.
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.
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Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

5. klasse.
E. Danielsen, C. Ä. 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.

Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læsebog, I.
Madsen og Kåd: Vi skriver dansk. 6. og 7. skoleår.
Friis-Petersen: Hovedstadens Regnebog, VI.
Stockmarr og Bøving-Petersen : Zoologi, I.
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 I med tilsva

rende øvelseshefbe.
Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).
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F. II.

Eleverne skal først købe bøger efter 
nærmere aftale.

Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens Læsebog, II.
Madsen og Kåd: Vi skriver dansk. 6. og 7. skoleår.
Friis-Petersen: Hovedstadens Regnebog, VII.

— : Den nye regnebog VII.
Skov og Magnussen: Matematik.
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 med til

svarende øvelseshefte.
60 engelske sange (Gjellerup).
Helge Krogager: Tysk I.
Wir singen (Gjellerup).
Den danske Sang. Melodiudgave (rød).
Dansk Vandrelavs Sangbog. (Sidste udgave).

F. III.

Eleverne skal først købe bøger efter 
nærmere aftale.

T. Gregersen og I. M. Nordentoft: Litteraturbogen. 
Stiløvelse efter aftale.
Jensen og Noesgård: Diktater og Ordliste. Særudgave.

(1.-3. E.M.).
Friis-Petersen: Hovedstadens Regnebog, VIII.
Bundgård og Jørgensen: Regning, 8. skoleår.
Skov og Magnussen: Matematik.
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.
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Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for Mellemskolen, III. 
Tilsvarende øvelseshefte.

6o engelske sange (Gjellerup).
Helge Krogager: Tysk II.
Wir singen (Gjellerup).
Den danske Sang. M&lodiudgaw (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 træningsbæklæder i 
stedet for blå shorts.

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