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Forældrekredsen.

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

Fhv. handelsminister, cand. polit, fru Lis Groes.
Hr. civilingeniør Kjeld Grubb (formand).
Hr. rigspolitichef Erling Heid e-J ørgensen.
Fru skibsreder Kirsten Lauritzen.
Formand for landsnævnet for børneforsorg, 

hr. Erik Munch-Petersen.
Kontorchef, fru Gudrun Refslund Thomsen.

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

Det nye skoleår.
Skoleåret 1959—60 begynder tirsdag den 18. august kl. 10.

i. kl. begynder tirsdag den 1. september kl. 9.

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

kl. 9,15—10,00 eller efter aftale. — Telefon Helrup 1050.

Kontoret er åbent alle skoledage kl. 9,15—12,00. 
Telefon Helrup 1050.



Vibeke Utzon Buch.

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

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

Gennem mange år har skolen bestået af fem underskoleklas
ser og tre eksamensfri fortsættelsesklasser; i henhold til den ny 
skolelov af 7. juni 1958 vil den nu komme til at bestå af en 7- 
årig hovedskole og eksamensfri 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 forblive 
i skolen fra sin første til sin sidste skoledag. Demie skolestruk
tur, der indeholder det frivillige ottende skoleår, opfylder såle
des de krav, nutiden stiller til de børn, der ikke skal gå studie
vejen.

3



Elever, der ønsker at overgå til en realskole eller en gym
nasieskole, kan fra 7. hovedskoleklasse på lige fod med elever 
fra andre storkøbenhavnske skoler indstilles til optagelse i 1. 
realklasse. De elever, der på nuværende tidspunkt går i en af 
de tre fortsættelsesklasser, kan fra 3. fortsættelsesklasse deltage 
i en optagelsesprøve til kommunens III ekstraordinære eksamens
mellemskoleklasse.

Elevantallet i klasserne ligger mellem 12 og 20.

Skolen har siden 1926 modtaget statstilskud i henhold til 
friskoleloven og fra 1931 tilskud fra Gentofte kommune.

Skolens arbejdsform.
Hovedskolen.

I de 5 første hovedskoleklasser følges en undervisningsplan, 
der i det store og hele ligger på linie med den offentlige skoles.

Særlig vægt lægges på dansk og regning. 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. — 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 disse klassetrin på skolen, og kun, hvis 
et barn er kommet tilbage, kan det få yderligere skriftligt 
hjemmearbejde, 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, musik, håndarbejde, sløjd, gym
nastik og tegning.

I 5. klasse påbegyndes undervisning i engelsk. Efter 5. klasse 
foretages ingen deling i almen og boglig linie, men klasserne 
føres udelt videre i 6. og 7. klasse efter bestemmelse i skole
loven af 7. juni 1958 (se strukturplanen — mulighed II). Un
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dervisningsplanen tilrettelægges efter gymnasieskolens tidligere 
plan for i. og 2. eksamensmellemskoleklasse med differentieret 
undervisning og valgfri fag i 7. klasse.

Foruden de tidligere nævnte fag omfatter undervisningen 
tysk, matematik, fysik og kemi.

Elevantallet i klasserne er som tidligere nævnt lille; de gun
stigste betingelser for en effektiv individuel undervisning er så
ledes til stede og kan fuldtud udnyttes. Ved den lave klasses- 
kvotient opnås tillige, at eventuelle vanskeligheder, såsom læse
svaghed, ordblindhed eller lignende tidligt vil kunne konstateres 
og afhjælpes ved ekstraundervisning på skolen.

F o r t sæt tel se sklas ser ne.
Fortsættelsesklasserne er ofte holddelt. Skønnes det, a.t 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. Det enkelte barn kan anbringes på det hold, hvortil 
det ifølge dets evner, kundskaber og modenhed 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
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.

I i. fortsættelsesklasse undervises således i husholdning, og 
i 3. fortsættelsesklasse i erhvervslære og samaritergerning.

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 
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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 ordning af n. september 1952 har de elever 
fra 3. fortsættelsesklasse, der egner sig til en videre boglig ud
dannelse, mulighed for at overgå til eksamensmellemskolen. 
Denne ordning kan skolen gå ind for, idet den ikke kræver no
gen eksamen, som kunne virke forstyrrende på den eksamensfri 
arbejdsform, som skolen er lagt an på og har arbejdet efter i 
over 40 år. Det drejer sig kun om en prøve, der kan indgå na
turligt i det daglige arbejde.

Gennem de år, denne prøve har fundet sted, har skolen hvert 
år indstillet fra 6 til 17 elever, som har bestået med et gennem
snit på 5/25 (mg-f-)- Størstedelen af disse har senere fået mellem
skoleeksamen, en del realeksamen og enkelte studentereksamen.

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 udlandsdanske 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 soHde 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 1958—59 haft 160 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne i de mindre klasser har almindeligvis ingen lektier 

til mandag.
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»Gentofte Kommunes kulturelle forvaltning«



Fra skolens forældremøde den 13. januar 1959.

Aldrig har vist nogen generation af forældre stået over for at 
skulle opdrage børn til en fremtid, hvorom de vidste så lidt. Vi 
ved med sikkerhed, at vore børn vil komme til at leve i en an
den verden, ikke i vore forældres, ikke i vor verden og heller 
ikke i en verden, hvis omrids vi i dag er i stand til at skimte. 
Intet under, at forældre er usikre. — Hvilken indstilling skal vi 
give vore børn, så de kan klare sig i det uvisse? Vi må gøre 
dem smidige, så de kan tilpasse sig, vil nogle sige. Jeg vil hel
lere sige, at vi må gøre dem hårdføre og give dem karakter
styrke, for tiden dannes af de mennesker, der lever i den, ogi 
vore børn skal være med til at danne den tid, der kommer.

Vi står i dag i skolen over for vanskeligheder — jeg vil ikke 
sige, at vi ikke har kendt dem tidligere — men de har antaget 
en sådan karakter, at der er grund til at råbe vagt i gevær! Jeg 
tror ikke, vore børn er hverken bedre eller værre end tidligere 
tiders børn, men jeg tror, de forskellige livsforhold skaber for
skellige udviklingsmuligheder, og jeg skal derfor forsøge at 
pege på nogle tidstypiske vanskeligheder, deres årsager, og hvad 
jeg mener, vi kan gøre for at afhjælpe dem.

Det store flertal af børn kommer i dag i skole uden at 
kunne gøre, hvad der bliver sagt. Jeg tror, De ville være forbløf
fet, hvis De vidste, hvor mange forældre, der kommer til os og 
siger: „Jeg kan ikke få barnet til at gøre, hvad jeg siger — jeg 
kan sige tingene mange gange — hvad skal jeg gøre — det går 
os på nerverne derhjemme”. Forestil Dem så, hvad det vil sige, 
når mange af disse børn er samlet. Det har altid været svært at 
lære børn at lyde, jeg ved ikke, om det er sværere i dag, men 
jeg ved, at det er nødvendigt for at skabe harmoni og ordnede 
forhold om barnet. Jeg tror snarere, at det tidligere var en given 
ting, at børn skulle lystre, som det hed dengang. „Lystre” må 
vist nærmest defineres som: Adlyde på grund af frygt. Så kom 
de store vindinger inden for psykologien, som bl. a. ville fri 
mennesket for frygten og alt for store hæmninger. Det blev 
mange steder misforstået, og nu var det forældrene, der følte 
frygt, de blev usikre og bange for at skabe hæmninger for bør
nenes frie udvikling. Uden at man rigtig mærkede det, kørte 
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man fra den ene grøft over i den anden, og nu lider det store 
flertal af børn under ikke at have lært at lyde. Det giver skæn
deri og afstedkommer irritation, som både går ud over foræl
dre, børn og lærere. Jo tidligere man lærer et barn — jeg vil 
ikke sige at lystre, men at lyde, d. v. s. at adlyde i respekt for 
og tillid til den voksne, jo nemmere bliver det at opdrage. Man 
må her være konsekvent i sine krav, men ikke ud fra hersker
tilbøjeligheder, ingen urimeligheder eller lunefuldheder må ud
vises. Kravene må være rimelige og stå i forhold til barnets 
udvikling, og man må sørge for, at kravene bliver opfyldt, ellers 
er man selv med til at lære barnet at vige udenom. Det kræver 
tålmodighed og bestemthed, og man må hele tiden være den 
stærkeste, dén barnet helt selvfølgeligt bøjer sig for. Tilliden 
mellem forældne og børn skal grundes her, opdragelsens aller
vigtigste grundpille. Et barn befinder sig vel, når det gør, hvad 
der bliver sagt; det giver ro om det, og man kan give det friere 
tøjler og derigennem gradvis udvikle ansvarsfølelsen, som er 
en anden grundpille i opdragelsen. Jo større ansvarsfølelse de 
større børn har fået, jo mere frihed kan man give dem. Og det 
må være målet for al opdragelse at gøre børnene selvstændige og 
ansvarsbevidste og efterhånden at gøre sig selv overflødig som 
opdrager. At børnene har lært at gøre, hvad der bliver sagt, er 
blevet trygge og har tillid til forældrene, er forudsætningen for 
den videre opdragelse. Jeg har gjort så meget ud af dette, fordi 
jeg tror, der her ligger en af de vigtigste årsager til skolens og 
hjemmets vanskeligheder i dag. Min mor, fru Busse, sagde for 
lidt siden til mig: „Hils forældrene fra mig og sig, at de må 
ikke skænde for meget på deres børn; skænd hjælper så lidt. 
Når de misbruges, lukker børnene bare af. Nej, de skal hjælpe 
deres børn med at rette de fejl, de begår, og helst lade en forse
else straffe sig selv. Hvis en lille pige eller dreng har spildt på 
gulvet, så skal de tage barnet i hånden og sammen hente gulv
kluden og så hjælpe det at tørre op”.

En anden tidstypisk ting. Det er i dag meget sværere, end 
det nogen sinde har været, at få børn til at gøre et ordentligt 
arbejde. De er mere overfladiske og mere rastløse. De er meget 
selvstændige, men har ligesom ikke noget at have selvstændig
heden i og bliver derfor let storsnudede og ansvarsløse. FI¡ar 
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de arbejdet et øjeblik med en ting, mener de, at nu kan de det. 
Det er kun de få, der kan fordybe sig i et arbejde og selvstæn
digt slide' sig til et stykke viden. Børn vil underholdes og fori- 
langer ubevidst af læreren, at han skal proppe viden ind i dem. 
Det går slet ikke op for mange af dem, at de selv skal gøre en 
ordentlig indsats. Hvad er årsagen ? Der kan være flere, bl. a. 
er mange børn alt for forvænte; men lad mig gribe om en en
kelt af årsagerne og kalde den underholdningstendensen. Der 
stod for nylig i et pædagogisk tidsskrift: „Underholdningsten
densen breder sig ud over samfundet som en tordensky over et 
sommerlandskab”. Den voksende tilbøjelighed til at lade sig un
derholde uden selv at yde noget, er et fænomen, der hører vor 
tid til. Det kommer som ien naturlig følge af tidens jag og me
kanisering. De fleste forældre har haft alt for travlt hele dagen 
og trænger bare til at slappe af. Radio eller fjernsyn besørger 
underholdningen, som intet kræver af trætte mennesker. Film, 
radio og fjernsyn er jo nogle af teknikkens store vindinger, kul
turspredere, goder, men de kan, som alle andre goder, misbru
ges. Faren er indlysende, i alt fald for børn. Man kan ikke høre 
intensivt efter mere end en vis tid; radioen bliver ved at gå, 
man hører med halv opmærksomhed og ledes let og umærkeligt 
over i det rent underholdningsmæssige, fordi det er det nem
meste. Børnene vænnes lidt efter lidt til manglende koncentra
tion og til at nyde uden at yde. Og hvor vi dog kæmper med det 
i skolen — den manglende koncentrationsevne og kravet om 
underholdning. Jeg vil lige indskyde, at det slet ikke er radioens 
program, jeg vil kritisere. Underholdning med måde er slet 
ikke at foragte, men jeg vil gå så vidt at hævde, at selv værdi
fuld kunst er af ringe betydning for det menneske, der ikke ha.r 
drivkraft til at arbejde videre med de indtryk, det har modtaget. 
Og det er noget af drivkraften, børnene er ved at miste. Mange 
børn kender slet ikke glæden ved at have overvundet en vanske
lighed og tilegnet sig noget. Og hvad der foruroliger mig er, at 
det plejer vi her på skolen at kunne lære dem, men det synes1 
i mange tilfælde umuligt i dag. De er ikke vant til, at det er 
en given ting at gøre, hvad der bliver sagt — ikke vant til, at 
der kræves noget af dem, som selvfølgeligt skal opfyldes, de 
går bare uden om vanskelighederne — vælger det nemmeste.
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Man føler sig undertiden som en Don Quijote, der kæmper mod 
vindmøller, når man prøver at modvirke tendensen til at slentre 
uden om alle vanskeligheder, til altid at entre gærdet på det la
veste sted.

Livet skal have et indhold, og har man ikke som barn Lært 
glæden ved møjsommeligt stykke for stykke at opbygge en vi
den, der senere som voksen skulle følges af en erkendelse, ja, 
så byder tilværelsen i dag på så mange behagelige måder at få 
tiden til at gå på i form af let underholdning. Alting går så 
nemt, så udbyttet bliver tvivlsomt.

Hvad kan vi nu gøre for at modvirke det, jeg her har kaldt 
underholdningstendensen? Vi må vise børnene noget bedre, og 
det kan vi kun ved at stille krav til os selv. Vi. må leve sammen 
med vore børn, skabe hjem, hvor man er, og hvor de gerne vil 
være. Vi kan f. eks. lave hyggeaftener med dem af og til, hvor 
der læses højt eller laves husflidsarbejder, inden for hvilket felt 
mulighederne i dag er langt talrigere end tidligere. De musik- 
bega.vede hjem har jo heri en enestående mulighed for at samle 
familien i fælles interesse og aktiv ydelse. Og radio og fjern
syn — ja, måske, hvis det på en eller anden måde kan aktivisere 
til fællesskab, men det sker vist sjældent og kan aldrig blive 
andet end et fattigt surrogat for den aften, hvor far eller mor 
selv læser højt eller fortæller. Så kommer man i snak — nu har 
mor og far tid! Man kan gå i teatret med sine børn, måske bare 
en eller to gange om året, så bliver teateret en oplevelse; eller 
man kan gå på museer og så evt. på en hyggeaften arbejde vi
dere på de indtryk, man har fået. Og man kan gøre så meget 
andet, som alt har det til fælles, at det kræver noget af foræl
drene, både tid og tanker, men det er den aktive indsats, der 
skal til for at skabe hjem, som kan give børnene værdier, som 
fylder og vejer, så underholdningen får den naturlige plads i 
deres tilværelse, men ikke passiviserer dem. Viser vi ikke vore 
børn livets sande værdier, pådrager vi os et tungt ansvar. For 
lige at belyse, at underholdningstendensen er et alment pro
blem, vil jeg citere, hvad overlæge Henrik Hoffmeyer skriver: 
„Ungdomskommissionen påviser, at man har svigtet ungdom
mens fritidsbeskæftigelser — alt for mange unge er bytte for den 
professionelle forlystelsesindustri. De mere udviklende fritids
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beskæftigelser savner økonomiske og lokalemæssige forudsæt
ninger.”

Som sidste, men vist meget væsentlige vanskelighedsskabende 
årsag, skal jeg nævne, at det synes, som om børnene får for 
lidt søvn. Det var fru Lis Groes, der på forældrekredsens besty
relsesmøde gjorde opmærksom på problemet, og fru Carstensen, 
som siden blandt børnene har prøvet at foretage en lille gallup
undersøgelse om deres sengetider, vil her gøre rede for resulta
tet. — (Det indsamlede og bearbejdede materiale blev ophængt 
og forklaret, og det fremgik heraf, at ca. halvdelen af skolens 
elever måtte antages at komme for sent i seng.)

Jeg har prøvet at pege på, at jo tidligere man kan give bør
nene gode vaner, jo lettere er det at lære dem tin genie, og jo< 
bedre bliver forholdene både i hjemmet og i skolen. Det er 
min overbevisning, at overgangsalderen er det tidspunkt, man 
skal stile imod at have gjort barnet fuldt ansvarsbevidst. Men 
giv ikke de store børn helt frie tøjler, løs langsomt. Vær i huset, 
når børnene har deres selskaber og sammenkomster, kræv, at de 
er hjemme om aftenen til bestemt tid, bøj ikke af for, „Det må 
alle de andre, for så glider vi viljeløst med strømmen. På dette 
udviklingstrin, midt mellem barn og voksen, hvor så stærke nye 
kræfter begynder at spire, har man brug for at kunne tale til 
en udviklet ansvarsbevidsthed. Han man ikke inden da forstået 
og formået at opøve denne hos barnet, vil det være meget van
skeligt, for ikke at sige umuligt at få større indflydelse på den 
unge. De unge mennesker reagerer, bliver dominerende og kræ
ver udfoldelsesmuligheder, gør måske lige, hvad der passer dem. 
Hver af parterne står på sin ret og dømmer den anden ud fra 
egne forudsætninger, og så liar vi det sørgelige tovtrækkeri, man 
ser i mange hjem med halvvoksne børn. Dette kan vi kun gøre 
os håb om at undgå, hvis vj i tide gennem tillidsfuldt sam
arbejde har opelsket vore børns ansvarsbevidsthed og i tide har 
overdraget dem ansvaret — gradvist og umærkeligt langsomt. 
Det er måske i sidste ende det sværeste af alt for forældre at se 
i øjnene, at børnene mere og mere skal leve deres eget liv, jo 
større de bliver, vi skal slippe langsomt, og vi skal slippe helt 
— for livet er deres. Det har vi forældre ingen krav på — hvad 
de giver os, må vi tage imod som kostelige gaver.
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Alt kan. da sammenfattes i dette, at vi skal lære vore børn 
bedst muligt at bruge de evner, de har, ikke blot de forstands- 
mæssige, det er så indlysende, men også de følelsesmæssige ev
ner. Her skal blot nævnes nogle få begreber, som synes at trives 
slet i tiden : Respekt for medmennesker, særlig anderledes tæn
kende og følende, respekt for livets værdier, både de materielle 
og de åndelige. Jeg bruger med vilje ordet respekt, som i vor 
tid er undsagt til at betyde noget overfladisk og mindreværdig! ; 
det hører for mig sammen med et andet begreb — det Einstein 
engang efterlyste hos de amerikanske videnskabsmænd i mod
sætning til de europæiske — ydmyghed; i denne sammenhæng 
brugt overfor videnskaben. Ydmyghed, som efter min mening er 
et temmeligt livsvigtigt begreb, er der heller ikke rigtig plads 
til i vor tid. Har man i sit følelsesregister respekt og ydmyg
hed, så ved man, hvad ærefrygt er. For at tage munden fuld 
kunne jeg nævne begrebet begejstring, hvorom gamle Grundt
vig sagde: „Salig den isse, hvorover begejstringens ørn har løftet 
sin vinge.” Man bliver let til grin i dag, hvis man giver luft for 
så stærk en følelse. Der kunne nævnes mange andre eksempler, 
men jeg ønskede blot at omtale disse par stykker, fordi jeg sy
nes, det er så farlig en tidens tendens, at alt skal nivelleres — 
endogså følelseslivet. Og måtte det så lykkes for os gennem vor 
opdragelse at give børnene gode moralbegreber. Jeg synes, vi i. 
vor tid har set tilstrækkeligt til at vide, at gode kundskaber og 
stærke følelser parret med slet moral er skæbnesvangert. Lige 
så farligt det er at oplære børn og unge i en snæver morallære, 
lige så farligt er det at frigøre dem, så de ingen moralske for
pligtelser føler. Hjemmet alene kan måske, men skolen alene kan 
bestemt ikke gøre sig håb om at vise børnene ret langt frem ad 
den vej, jeg her har prøvet at skitsere. Men trækker vi i samme 
retning, har vi store muligheder for at gøre børnene til selv^ 
stændige, ansvarsbevidste mennesker, der er stærke nok til at 
leve et rigt følelsesliv — et rigt menneskeliv.

Inger Lund.
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F-klassernes geografiudstilling.

Af skolens dagbog 1958-59.
i 8. august: Skoleåret begyndte.
29. august: 2. klasse i Zoologisk Have. 3. klasse på bytur og 

Zoologisk Museum.
i. september: 1. klasse modtoges.
3. september: 4. klasse på Kronborg. 5.a og b klasse på Fri

landsmuseet.
5. september: F 1 klasse på bytur og Zoologisk Museum.
i 5.—i 9. september: F 2 og F 3 klasse på lejrskole til 

„Troldhøj”, Hjertinge strand ved Esbjerg.
Oktober: Fru Høffding startede „Lørdagsmusik”.
Oktober: 5.a klasse satte et sparesystem i gang pg lejer nu 

malerier fra Nicolaj kirke. Klassen må have hvert billede 
i måned.

Oktober: Hr. Skovlund startede „Ugens billede”.
10. oktober: Skolens 41-års fødselsdag. Fru Busse deltog i 

festlighederne. Der blev sunget og holdt taler bl. a. af for
ældrekredsens formand, civilingeniør Kjeld Grubb og en 
gammel elev, Karl Holst. Alle klasser optrådte med sange, 
optrin o. s. V. I spisefrikvarteret trakterede fru Busse med 
is til børnene og kaffe og kringle til lærerne.

i 7. oktober: FN-dag for 5.—F3 klasse. Der blev vist en film 
og fortalt om FN’s arbejde.
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November: „Ugens billede” har stor succes og har nu fået 
et „sidestykke”, idet der hver uge udstilles et billede, som 
er produceret af en elev.

i. november: FN-dag for i.—4. klasse.
7. —1 o. november: Færdselsundervisning ved overbetjent 

Holbøll.
10. november: På initiativ af fru Blom påbegyndtes salg af 

julekort fra UNICEF.
ti. november: Erhvervslære for F 3 klasse begyndte.
22. november: Frk. Christensen fra skolens grønlænder

børnehjem på besøg på skolen.
28. november: F 3 klasse på B. & W. — F 1 klasse på Na

tionalmuseet og Runde Tårn.
3. december: 3. og 4. klasse på Tøjhusmuseet. — 5.a og b 

klasse på Gutenberghus og i Nicolaj kirke.
5. december: Julekortsalget sluttede med indsendelse af 

600 kr. til UNICEF.
8. —i 3. december: Juleindsamling af tøj, legetøj samt penge 

til børnehjemmet „Gertrud Rask’s Minde” i Grønland.
i 5.—i 8. december: Julegaveudstilling. Præmiekonkurrence 

om julegaver forarbejdet hjemme.
20. december: Juleafslutning.
i 3. januar: Forældremøde for alle klasser vedrørende den nye 

skolelov.
30. januar: Der vistes en film om børn i Kina.
Februar—marts: Gentofte kommunes standpunktsprøver for 

5. klasserne.
i i. februar: Ved morgensang blev der på båndoptageren gen

givet et hørespil om bombardementet af København den 11. 
februar 1649, indspillet af 5. klasserne efter instruktion af 
frk. Ludvigsen.

18. februar: F3 klasse på biblioteksbesøg.
19. februar: Der vistes en film om børn i Mexico.
20. februar: F2 klasse på biblioteksbesøg.
23. og 24. februar: Fi klasse lukket på grund af influenza.
25. og 26. f ebruar: Hele skolen lukket på grund af influenza.
27. februar: Første nummer af „Omnibussen”, det ny skole

blad, udkom.
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g. o g i 6. m a r t s : F i klasse på biblioteksbesøg.
23. marts: Samaritereksamen for F 3 klasse.
Marts-april: „Forældredage” på skolen.
Marts-april: Optagelsesprøve til III ekstraordinære eksamens

mellemskoleklasse.
9. april: 9. april 1940 mindedes.
5. maj: 5. maj 1945 mindedes.
i i.—13. maj: F-klasserne havde under hr. Olsens ledelse ar

rangeret en stor geografiudstilling i gymnastiksalen.
14. og 15. maj: Modenhedsprøve for 1. klasse 1959—60. 
25.—30. maj: Skriftlige årsprøver for alle klasser.
28. maj: Jørgen Bitzch’s farvefilm ,,Safari” vistes.
2. juni: Poliovaccination.
12. juni: Skoleskovtur.
13. juni: Årsprøve og afslutning for 1., 2. og 3. klasse.
15. og 16. juni: Mundtlig årsprøve for 4., 5., F 1, F 2 og

F 3 klasse.
i 7. juni: Afslutning for 4., 5., F 1, F 2 og F3 klasse.

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.
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Fru K, Busses Privatskoles Venner.
På skolens 20-års fødselsdag blev der stiftet en forening, 

„Fru K. Busses Privatskoles Venner”, som har haft til formål 
gennem et årligt kontingent at tilvejebringe en sum til fri afbe
nyttelse for fru Busse til brug i skolens arbejde. For denne år
lige gave bringes herved skolens venner en hjertelig tak. Disse 
penge, som blandt andet har sikret, at intet barn på grund af 
økonomiske vanskeligheder er blevet udelukket fra at deltage i, 
hvad skolen byder på, har på mangfoldige måder bragt glæde 
og nytte.

Efter 21 års arbejde som foreningens kasserer trækker fru 
Charlotte Kjeldsen sig nu på grund af svigtende kræfter tilbage. 
Skolen bringer hermed fru Kjeldsen sin allerhjerteligste tak for 
det store og utrættelige arbejde, som gennem alle disse år har 
knyttet så mange bånd mellem gamle venner og spredt så megen 
glæde.

Fru Kjeldsen har på denne måde indskrevet sit navn i sko
lens historie som: Skolens ven nr. 1.

Fra Fz og F}’s lejrsko
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Skolelægen.
Helbredskontrollen fører skolelægen 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 bør
nenes sædvanlige læge. Skolelægen og skolesundhedsplejersken 
har desuden — stadig i samarbejde med tuberkulosestationen 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.

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 Kom
mune samt i enkelte omegnskommuner.

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

I skoleåret 1958—59 liar 100 elever været til behandling.

Ekstraundervisning.

Til støtte for danskundervisningen er der givet ekstraunder
visning til de børn, som har behov herfor. Undervisningen, 
som er foregået i skoletiden, har været ledet af ordblindepæda- 
gogerne fru Inger Nissen og frk. Olga Arendrup.

Ekstralæsernes bibliotek (ved frk. Arendrup).
I vinterens løb er der af ekstralæserne læst ca. 335 bøger. 

Fliden er naturligvis størst i de mørke måneder, hvor der er 
slugt adskillige bøger om ugen. Skolen fik ved nytårstid 15 nye 
bøger, som allerede nu ser meget slidte ud.
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Lørdagsmusik (ved fru Høffding).

For at udbrede mere kundskab og fornemmelse for musik, 
end det er muligt i sangtimerne, har skolen i denne sæson 
indført „lørdagsmusik”. Skolens musiklærerinde har ca. hver- 
anden lørdag efter morgensang gennemgået et musikemne med 
fortællen, klaverspil og grammofon. Af emner i år kan næv
nes: „Valsen”, „Marchen", samt enkelte komponister. Desuden 
er der arrangeret „repetition” af det gennemgåede stof ved 
„spørgekonkurrence”, hvor alle klasser samt lærere og even
tuelle forældre har medvirket.

Ugens billede (ved hr. Skovlund).

I det forløbne år har det været forsøgt at give skolens elever 
en fornemmelse af malerkunstens udvikling i Europa. En af 
skolens gamle elever, kunsthandler Vagn Schmidt, har stillet re
produktioner til rådighed. Ved ugentlige udskiftninger har det 
været muligt at markere de vigtigste epoker lige fra istidens 
hulemaleri til den franske impressionisme. I forsøg på at stimu
lere interessen for billederne, for malerne og eventuelt for epo
ken, har der til hvert billede været knyttet en kort introduktion 
i forbindelse med skolens fælles morgensang.

Fløjtespil (ved frk. Ludvigsen).
I dette skoleår har der uden for skoletiden gratis været un

dervist 2 hold á i o elever.

Samariterkursus.
De tre sidste år har F 3 klasse i naturhistorietimerne modta

get undervisning i anatomi og førstehjælp, og eleverne har fået 
Ungdoms røde Kors’ samaritereksamen.

Erhvervslære.

F 3 klasse har haft 1 ugentlig time i erhvervslære. Den ind
ledende time holdtes af lærer S. Skovborg fra centralarbejds
anvisningen. Det har været målet at give eleverne et indblik 
i produktion og erhverv på den ene side — arbejdsmoral og ar
bejdsglæde på den anden. I undervisningen har der været lagt 
særlig vægt på fag, hvortil der ikke kræves afsluttende skole
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eksamen. I slutningen af skoleåret blev der sendt 4 elever til 
psykoteknisk prøve.

Skolescenen (ved frk. Bryde-Schmidt).

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

Sparemærker (ved frk. Bryde-Schmidt).
For at vænne børnene til frivilligt at spare har der på skolen 

været solgt sparemærker, og de gennem 5-øres-mærker opspare
de penge hensættes på barnets egen sparekassebog.

Færdselssikkerhed.
Ved fodgængerovergangen på Strandvejen ved Strandparksvej 

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

Gaver til skolen.
Skolen har i det forløbne år modtaget følgende gaver: Ebbe 

Lutz Jørgensen: Saltsten fra Salzberg. 1 snogeskind. Niels Kri
stian Laursen: Lava fra Island. Hans Peter Schmidt: 2 bøger, 
..Brødrene fra Fanø” og „Umulig” af Marius Dahlsgaard. Su
sanne Høgsgaard: Udstoppet and. Niels Piper: Myremalm. Vi
beke Utzon Buch: Hvepsebo. Christian de Fine Licht: Påfugle
fjer. Fru skibsreder Lauritzen: Adventskrans.

For disse gaver bringer skolen sin bedste tak.

Elevjob.
Mælkeassistenter : Bent Piper — Bo Nyegaard (F 2).
Altmuligmænd : Kurt Ewers — Poul Steffen Olsen (F3).
Følge i. klasse: Brigitte Kay Nielsen — Dorte West 

(F3).
Gårdvagt 1. klasse: Elsebeth Lange (F 2) — Dorte West 

— Bente Frandsen (F 3).
Ordensmarskaller ved
Skolescenen : Claus Otto Pedersen (F3) — Peter 

Sørensen — Henrik Hvidt (F2).
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Duplikeringsassistent :
Biblioteksassistent :
Thetjenere :

Hans Konnerup (F 3).
Nina Lehmann (F 2).
Pia Bagger Nielsen — Claus Otto Pe
dersen (F3).

Lærerbørn :
Fru Bodil Jespersens søn blev født den 10. juni 1958.
Hr. Ib Olsens søn blev født den 15. september 1958.
Fru Ina Wermers søn blev født den 27. september 1958.
Fru Bodil Breums søn blev født den 27. maj 1959. 
Hjertelig til lykke!

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.
6. og 7. klasse........................................50 kr.
i ., 2. og 3. fortsættelsesklasse ... 50 kr. 

Søskende har moderation.
For elever i 1.—5. klasse, der enten ved skoleårets begyn

delse er bosiddende uden for Gentofte kommune eller op
tages i løbet af skoleåret, betales for det pågældende 
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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 5., 6. eller 7. klasse, betales 
henholdsvis 5, 10 og 10 kr. ekstra pr. måned indtil udgangen af 
7. 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 10 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. 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 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.

22



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

husholdningslærerinde, aut. ordblindepædagog.
Fru Rigmor Blom, sekretær.
Fru Bodil Breum, eksam. lærerinde.
Frk. E. B. Br y de-S chmi d t, eksam. lærerinde, 

faglærerinde i tegning.
Fru Birte Carstensen, eksam. lærerinde.
Hr. Finn Fosdal, cand. theol.
Fru Aase Høffding, pianist, eksam. musikpædagog.
Fru Marianne H ø g s gaar d, eksam. lærerinde.
Frk. Brita Ludvigs en, eksam. lærerinde.
Fru Inger Nissen, aut. ordblindepædagog.
Hr. Ib Olsen, lærer.
Fru Tove Petersen, eksam. gymnastiklærerinde.
Hr. Svend Erik Skovlund, eksam. lærer.

Skolebøger.

Boglisten 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 
brugte bøger til samlingen, har fortrinsret til at låne.

For at komme i betragtning ved udlånet, er det nødvendigt 
inden sommerferien at indlevere „ønskesedder' til klasselæreren.

Skrivning.

Fra og med 3. klasse er det eleverne tilladt at benytte fylde
pen. Denne skal dog være godkendt af skrivelæreren og mærket 
med tydeligt navn. (Almindeligvis er påsætning af navn ved køb 
af fyldepen ikke forbundet med yderligere udgifter).
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Gymnastikdragt.

2 J 3-, 4-j 5- kl- °& 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.

De i skolen benyttede bøger fås hos skolens boghandler: 
AUG. OLSENS BOGHANDEL 
Strandvej 189 - tlf. HE 499 og 1399
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