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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 Heide-J ør gensen.
Fru skibsreder Kirsten Lauritzen.
Formand for landsnævnet for børneforsorg, 

hr. Erik M u n c h-P e t e r s e n.
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 1960—61 begynder torsdag den 18. august kl. 10.

1. kl. begynder torsdag 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.



Skolens stifter, fru Kirsten Busse
24. maj 1873 — 16. januar 1960.

„Jeg har ikke nogen følelse af 
at være blevet opdraget af min mor, — 
vi var bare altid sammen”.

Af Herman Bang : „Det hvide hus.“

Den 24. maj 1873 fødtes på Frederiksberg en lille pige, der fik 
navnet Kirsten Lund. Hun var datter af grosserer Vigo Lund, en 
meget streng og alvorlig mand, nær knyttet til pastor Vilhelm 
Bech og indre missions arbejde, og Inger Lund, født Packness, 
en mild og kærlig kvinde.

På fædrene side nedstammede hun nogle generationer tilbage 
fra vestjysk bondeslægt, hvilket fru Busse som ældre smilende 
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kunne henvise til, når nogen udtalte sin undren over hendes seje 
vilje, handlekraft og udholdenhed. På mødrene side ved man fra 
min oldemors dagbog, at fru Busses mor en tid havde en lille 
pigeskole i Frederikssund, og at fru Busses mormor, Johanne 
Kirstine Bøegh, støttet af Orla Lehmann, oprettede en lille drenge
skole i Skindergade.

Om sin barndom skriver fru Busse:
,,Vi var seks Søskende, hvoraf jeg var den næstyngste. Om 

Vinteren boede vi paa Frederiksberg Allé 20 i en Villa med en dej
lig stor Have til. Bygningen havde paa Frederik den VI’s Tid 
været beboet af Hoffolkene fra Frederiksberg Slot og lignede 
Materialgaarden ved Frederiksholm Kanal. Om Sommeren flyt
tede vi ud paa Landet, hvor vi havde Skov og Mark og Strand 
til Tumleplads og sammen med Kammerater legede de herligste 
Lege. Her levede vi mange lykkelige Barndomsaar.

Trods det, at vi voksede op i et velhavende Hjem, var vi 
meget lidt forvænte. Jeg husker som en stor Begivenhed, at min 
Fader, da jeg var 6 Aar, tog os alle med i Casino, hvor vi saa 
„Kaptajn Grants Børn”, — og hele den næste Maaned drejede al 
Leg i Barnekammeret sig om dette Stykke. Min jævnaldrende 
Broder og jeg øvede os i at gaa paa Knæ hen til jhinanden, 
falde hinanden om Halsen og sige: „Jeg elsker dig”, som vi havde 
set dem gøre paa Scenen. — Den næste Gang, jeg kom i Teatret 
og saa Elverhøj, var jeg 12 Aar. — Udover et Børneblad, Robin
son Cruso og H. C. Andersens Eventyr, var der ikke mange Bør
nebøger til vor Raadighed; men saa tog man, hvad der var, og 
Øhlenschlægers Tragedier var vel nok det, der begejstrede mig 
mest til Trods for, at de var skrevet med de krøllede gotiske 
Bogstaver.

Vi blev meget strengt opdraget. Mor var den elskeligste og 
mildeste Mor, noget Barn har haft, men Far, som vi først lærte 
at forstaa, da vi blev voksne, havde den Tids gængse Mening, at 
Børn skulle opdrages strengt for rigtig at blive til noget. Han var 
rettænkende og mente os det sikkert godt. Men der var kun een 
Straf for alt, og det var Prygl. — Et Par Oplevelser fra min 
Barndom, som fik Betydning for mig, maa jeg her fortælle.

En Dag hændte det mærkværdige, at det var mine to Søskende 
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— og ikke mig, — der havde lavet noget galt, og i min Glæde 
over for en Gangs Skyld ikke at være den skyldige, løb jeg Far 
i Møde, da han kom hjem, og jublede: „I Dag er det ikke mig, 
men de andre, der skal have Prygl”. — Følgen blev, at jeg fik de 
Prygl, de andre skulde have haft, og de slap. Siden sladrede jeg 
aldrig, og jeg hader den Dag i Dag Sladder.

Der blev altid forlangt af os Børn, at vi skulde møde soigne
rede ved Maaltiderne, — med rene Hænder og Negle, velfriserede 
og ordentlige i Tøjet — ogsaa med Fodtøjet. Men da vi efter- 
haanden vænnede os til at skifte Fodtøj 3 Gange om Dagen, kla
gede de unge Piger, som skulde pudse det, over denne Flothed, 
som gav dem saa meget mere Arbejde. Resultatet blev, at vi hver 
Aften til vor store Tort selv maatte gaa ned og pudse vore Sko. 
Det var sundt. Fra den Dag gik vi uden om de værste Vandpytter 
og kunde udmærket nøjes med eet Par Sko om Dagen. Jeg lærte 
lidt af, hvad det var selv at maatte tage Følgerne af sine Hand
linger.

Der blev samlet ind til Hedningebørn. Vi vilde gerne være 
med, men havde ikke ret mange Penge. Jeg fik 5 Øre om Ugen 
for at passe en Fugl; det var hele min Indtægt. Men saa blev vi 
enige med Mor om, at hvis vi vilde undvære Sukker i The, 
Kaffe og paa vores Havregrød, maatte vi faa 25 Øre om Ugen. 
Paa den Maade sparede vi hver 1 Krone sammen. Det lærte mig, 
hvad et personligt Offer og Savn er værd.

I Haven ude paa Landet var der blandt andet et Blommetræ, 
som bar Frugter for første Gang, og mine Forældre gik og saa 
til dem og glædede sig over dem. Men ogsaa vi Børn saa til dem 
med stor Interesse, og en Dag, da disse Blommer var blevet røde 
og saa saa dejlige ud, følte jeg paa en af dem, og følte saa kraf
tigt, saa jeg beholdt Blommen i Haanden. Jeg delte den saa med 
min Kammerat, og den smagte saa dejligt, at jeg gjorde Forsøget 
en Gang til, — og den næste Blomme smagte om muligt endnu 
bedre. — Da jeg kom ind til Middag, viste det sig, at man alle
rede savnede Blommerne, og Far spurgte saa: „Ved du, hvem 
der har taget de 2 Blommer?” „Ja, jeg har taget den ene”, sva
rede jeg. Da jeg vidste, hvad der ventede mig, havde jeg ikke 
Mod til at sige dem begge to. Da jeg havde faaet mine Prygl, 
spurgte Far: „Hvem har saa taget den anden?” „Det har jeg og- 
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saa”, lød Svaret. „Naa, saa du har ogsaa løjet!” og saa fik jeg 
den næste Omgang Prygl. Jeg lærte her paa en eftertrykkelig 
Maade, at det at fortie Sandheden, kunde opfattes som en Løgn, 
— og jeg var jo ogsaa klar over, at det egentlig kun var Fejg- 
hed, at jeg ikke straks havde fortalt om begge Blommerne.

Jeg havde den Opfattelse, at det hørte med til en Fars daglige 
Gerning og var en af hans fornemste Pligter at straffe sine Børn. 
Og jeg kan ikke nægte, at jeg egentlig betragtede det som lidt af 
en Ferie, naar Far, hvad der ikke saa sjældent skete, rejste en 
Tur til Udlandet.

To Ord taaltes ikke. Det ene var „hvorfor?” Det lød da om- 
gaaende: „Børn skal ikke sige hvorfor”. Men, jeg maa erkende, 
at mangt et „hvorfor” nok kunde have faaet en bedre Besvarelse, 
end det fik, der hvor man senere søgte sine Oplysninger.

Det andet Ord var „ja-men”. Saadan begynder jo næsten en
hver Undskyldning, et Barn kommer med, — og Svaret var om- 
gaaende: „Jeg vil ingen ja-men have”. Det var strengt nok, naar 
man havde en virkelig god Undskyldning — men, man lærte 
„ikke at gøre Vrøvl”, selv om man syntes, man blev uretfærdigt 
behandlet.

Endnu en lille Tildragelse, som viser, hvor lidt man i Grunden 
den Gang forstod sig paa Børn. En Gang om Ugen kom en lille 
Mand med en Sæk paa Ryggen, — vi kaldte ham „Puttelaar”. 
Han rodede i Møddingen og puttede op i Sækken, hvad han 
kunde bruge. En Dag beskyldte man mig for noget, jeg ikke 
havde gjort, og vilde have mig til at tilstaa, hvad jeg selvfølgelig 
ikke gjorde. Da jeg var kommet i Seng om Aftenen, — Barne
værelset laa paa første Sal, — kom den unge Frøken, som havde 
med vor Opdragelse at gøre, ind til mig og forlangte, at jeg 
skulde tilstaa. Da jeg stadig nægtede, løftede hun mig ud af Sen
gen, lukkede et Vindue op og holdt mig uden for Vinduet i Mør
ket, idet hun meddelte mig, at hvis jeg nu ikke tilstod, saa lod 
hun mig falde, og saa kunde „Puttelaar”, som stod dernede, putte 
mig i sin Sæk. Jeg husker, hvordan jeg lukkede Øjnene, idet jeg 
igen benægtede, og tænkte: „Der er jo ikke noget at gøre, — pu 
falder du”. Men den Rædsel, jeg følte, og den Foragt for voksne 
Menneskers Dom, lærte mig, hvor forsigtig man skal være med 
sine Beskyldninger mod Børn.



Da jeg var 6 Aar, kom jeg i Frk. Kruses Skole, men blev der 
kun et Par Aar, da Skolen ikke vilde have os, fordi vi flyttede 
paa Landet de 5 Maaneder af Aaret. Vi fik saa en Lærerinde til 
at undervise os i Hjemmet. Lærerinderne var meget forskellige. 
Det gjorde ikke noget, at de var strenge, — selv om en enkelt af 
dem var meget villig til at uddele Lussinger, — naar kun de var 
retfærdige. Men en Lærerinde, vi havde i 4 Aar, var det mig en 
daglig Lidelse at være sammen med. Jeg syntes dog ikke, jeg 
kunde være bekendt at bede i min Aftenbøn, om hun maatte 
blive væk, — men vi sad i Vindueskarmen næsten hver Morgen 
og haabede til det sidste paa, at hun ikke vilde komme. Det 
Haab gik sjældent i Opfyldelse. Hun havde et fortræffeligt Hel
bred. Hun var vist et ærligt og samvittighedsfuldt Menneske med 
den bedste Vilje, men hun forstod sig absolut ikke paa Børn, 
og var helt urimelig i de Krav, hun stillede til os.

Det værste var dog et System med Ordenskarakterer. Hvis 
man i en Uge havde glemt f. Eks. at lægge en Bog frem, fik man 
en Prik; havde man saa en Blyant, der ikke var spids, saa var det 
igen en Prik, og manglede man et Klatpapir, var det den 3die Prik. 
Hver Prik trak Karakteren ned. 1 Prik til 6^-, 2 til 5x, 3 til 5. 
Næste Uge begyndte man med sit 5 Tal, og hvis alt Ugen igen
nem var i Orden, steg man til 5 X ; fik man derimod flere Prik
ker, gik man fra 5 Tallet nedefter. Da Far forlangte 6 i Orden, 
var det en meget alvorlig Flistorie. Jeg husker, at jeg engang i 
Løbet af nogle Uger var naaet ned til 3. Det vilde altsaa have 
taget mig 9 Uger, hvor der ikke maatte have været det mindste 
i Vejen, før jeg var kommet op paa 6 igen. Men Sommerferien 
reddede mig, for med det nye Skoleaar fik man dog Lov til at 
begynde med 6.

Man undrer sig maaske over, at jeg ikke beklagede mig og 
fortalte det hjemme, — men det gjorde man ikke — gaaende ud 
fra, at de voksne altid holdt sammen og altid havde eller fik Ret.

Men trods alle disse Genvordigheder havde jeg en lykkelig 
Barndom, hvad der for en stor Del skyldtes min kloge og kærlige 
Moder, hvis milde Aand prægede det daglige Liv i Hjemmet. 
Alt, hvad godt og smukt jeg lærte, skylder jeg hende.

Jeg tænker alligevel ogsaa med Taknemlighed paa min Skole
tid. Den gav mig gode Kundskaber, lærte mig at gøre et godt
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og solidt Arbejde og at tage Modgang uden at klage. Men jeg 
besluttede med mig selv, at hvis jeg nogen Sinde fik med Børn at 
gøre, skulde de ikke have det, som jeg havde haft det, — saa vilde 
jeg prøve at fri dem for nogle af de Sorger og Byrder, jeg kendte 
fra min egen Barndom. Naar man selv har gaaet noget igennem, 
forstaar man bedre andre.

Og jeg fik jo med Børn at gøre, med smaa levende Mennesker, 
som hver er en lille Verden for sig. Den Lykke har jeg haft hele 
mit Liv.

Den første Gang, jeg gav mig af med at undervise, var jeg 8 
Aar gammel. Det var en dejlig Sommerdag. Vi var flyttet ud paa 
Landet. Nede i Haven gik vores Lugekone med sin lille Dreng. 
Ham fik jeg fat i og spurgte, om han ikke havde Lyst til at 
komme i Skole. Næppe havde han sagt ja, før jeg var i fuld 
Gang. — Han blev vasket og friseret, fik et sæt ordentligt Tøj 
paa, som min Broder var vokset fra, — et lille Barnebord med 
Stol til blev anbragt ude paa Græsplænen under et Træ, og her 
— med den blaa Himmel over os, — med Udsigt over Øresund, 
som laa blikstille og glitrende i Solen, — her — ude i den frie 
Natur — gav jeg min første Time. Det har altid staaet for mig 
som Indvielsen til min senere Skolegerning”.

Denne skolegerning begyndte, da fru Busse var 18 år. Hun 
underviste ved flere skoler, bl. a. på „Comtesse Molktes Drenge
skole” og på „H. F. Feilbergs Drengeskole”, og senere som pri
vatlærerinde. Gennem ægteskabet med min far, Rudolf Busse, 
læge i Sorring, fik hun ved hans tidlige død, fire piger og pn 
dreng at sørge for, og familien flyttede til Hellerup, bl. a. fordi 
det var min mors ønske at få sine børn i skole hos H. C. Frede
riksen, kaldet Friser, skolebestyrer for den skole, der nu hedder 
Ordrup Gymnasium.

„Da Børnene var blevet store og Formuen lille”, skriver min 
mor i sin „billedbog”, havde jeg min Tid til Raadighed og Lyst 
og Mod til at tage fat. De evner, jeg havde faaet i Vuggegave, 
gjorde, at det maatte blive Undervisningens Vej, jeg valgte, naar 
jeg nu skulde klare for mig og de to Børn, der endnu var hjemme. 
Men hvordan skulde jeg faa begyndt? Eleverne kom jo ikke af sig
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selv! Der udkom paa den Tid et lille lokalt Blad „Ugen” i fire-si- 
det Stilebogsformat, og heri averterede jeg for 50 Øre pr. Gang og 
tilbød Undervisning til 50 Øre i Timen, — navnlig for Børn, der 
ikke var kommet i Mellemskolen, det var dem, jeg helst vilde 
hjælpe — og Eleverne kom. Saadan begyndte min lille Skole paa 
Strandparksvej 2, 2. Sal, og dens Historie er jo ogsaa min Histo
rie. I en 3-Værelsers Lejlighed, den mindste Bolig, vi nogen 
Sinde har haft, begyndte vi i min Spisestue, men maatte snart 
tage Dagligstuen i Brug. Og til sidst maatte jeg sige min unge 
Pige op, da ogsaa hendes Værelse skulde være „Skolestue”. Selv 
om Pladsen var lille og Børnene for mange, saa indrettede vi os 
efter Forholdene, da der paa den Tid baade var „Skolemangel” og 
„Boligmangel”. Vi kunde sidde ved to forskellige Borde i samme 
Værelse og f. Eks. have Diktat ved det ene Bord og Regning ved 
det andet. Men Børnene — og Lærerne — lærte at koncentrere 
sig, og det gik forbavsende godt.

Vi havde ingen Legeplads, men tilbragte Frikvartererne nede 
ved Tennisbanerne. Vi gik altid ned ad Trapperne og op igen i 
forskellige Afdelinger, for at man ikke skulde tælle, hvor mange 
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vi var, da Værten var utilfreds med at have Skole i Huset og 
gerne vilde af med os.

Da det femte Skoleaar var forbi, lykkedes det os endelig at faa 
Villaen paa Hjørnet af Hellerupvej og Rygaardsalle til Leje. Det 
var herligt at faa bedre Plads, Legeplads i Haven og kun være 
os selv og ingen andre at tage Hensyn til. Men desværre varede 
denne Herlighed kun 1 Aar. Ejeren skulde selv bo i Villaen.

1 sidste Øjeblik lykkedes det at leje den Villa, der laa paa 
Hjørnet af Strandvejen og Lille Strandvej, hvor Skolen havde til 
Huse i 6 Aar; men Forholdene blev ogsaa her for smaa. Først 
kom Spisestuen i Brug, og snart fulgte Dagligstuen efter. Her 
maatte vi hver Morgen rulle Gulvtæppet sammen, rykke Skole
borde og Stole ind og tage Billeder ned af Væggen for at hænge 
Tavlen op. Og naar saa Skoletiden var forbi, faa en Dagligstue 
ud af det igen. Men hyggeligt var her, selv om det kunde regne 
ned i den ene Skolestue, saa vi maatte flytte Stole og Borde.

Imidlertid var Forholdene meget usikre at arbejde under, da 
vi kunde siges op hvert halve Aar, og jeg ansaa det for pæsten 
umuligt at finde en ny Vært, som vilde have Skole.

Da det saa lykkedes at komme i Besiddelse af Strandparksvej 
15, hvor Skolen nu har sit Hjem, gik vi for første Gang ind under 
rolige og trygge Forhold. Den 20. August 1929, den Dag, da vort 
allerstørste Ønske blev opfyldt, da vi indviede vor nye Skole, var 
vel nok Skolens største Festdag”.

Midler til køb af dette store hus var slet ikke for hånden, pg 
det var i virkeligheden et uhyre dristigt skridt — de allerfleste 
ville sikkert have veget tilbage for en sådan beslutning som ene 
kvinde, 55 år gammel.

I „billedbogen” står at læse: „Da jeg havde underskrevet Papi
rerne, syntes jeg, at jeg havde solgt mig selv, og at det maatte 
være umuligt at sove roligt mere. Men saa en Dag, som jeg stod 
ude paa Vejen under Lindetræerne og saa paa den store, hvide 
Bygning og følte mig saa lille, vidste jeg pludselig, at hvis jeg 
havde Evner og Styrke til dette store Værk, saa vilde Vor Pierre 
nok hjælpe mig og lægge sin Velsignelse i det. Og lykkedes det 
ikke, ja, saa var det vel Hans Mening — og saa var jeg tryg”.
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I skolens første årsberetning skrev fru Busse:
„Naar Forældre kommer med deres Barn til Skolen, betror de 

det bedste, de ejer, til Skolens Varetægt.
Skolen skal være Barnets Hjem i den Tid, det tilbringer der. 

Derved overtager Skolen Hjemmets Pligter og Ansvar, og derfor 
er Samarbejde mellem Skole og Hjem af saa stor Vigtighed; de 
maa forstaa, ikke modarbejde hinanden.-------

Børn tilbringer en meget stor Del af deres Barndom i Skolen; 
denne Tid vil vi prøve at gøre til en lykkelig Tid for dem.---   —

Et Barn skal føle sig tryg og glad for at kunne trives.---  —
Børn er af Naturen virksomme. Det værste, man kan gøre et
Barn, er at forlange, at det skal være fuldstændigt passivt. Den
ne Trang til at foretage sig noget vil vi benytte til at lære Bør
nene at arbejde og lære dem Værdien og Glæden ved et godt 
udført Arbejde.-------
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Børn vil tages alvorligt — baade i Leg og Arbejde. De holder 
af at prøve deres Kræfter, men byder man dem Opgaver, som 
ligger for højt, nedlægger de fleste af dem Arbejdet.-------

Børn kan og skal ikke naa lige langt, men saa langt deres 
Evner og Kræfter rækker. Det er Skolens Opgave at forlange 
netop dette Arbejde af hvert enkelt Barn.------- Har Børnene 
arbejdet godt i 5—6 Timer paa Skolen, maa man ikke forlange 
for meget mere; de skal have en Del af Dagen, som de liden 
Samvittighedsnag kan regne for deres egen og benytte, som de 
vil.-----— Ved at lære Børnene, at man altid selv må tage Føl
gerne af sine Handlinger, og at enhver Forseelse straffer sig 
selv, forsøger vi at styrke deres Ansvarsfølelse. Har de gjort no
get galt, maa de selv forsøge at faa det i Orden igen------- ”.

En betydningsfuld dato må nævnes. Den 27. november 1953 
fik fru Busse af Hans Majestæt Kong Frederik den Niende tildelt 
Den kongelige belønningsmedaille af 1. klasse med Krone. „Da 
denne Eventyrets Dag var endt, følte jeg det, som Kong David 
maa have følt det, da han som Dreng blev kaldt hjem fra Marken 
for at blive salved”, stod der i „billedbogen”.

Endnu mange år efter, at fru Busse havde overgivet ledelsen 
til mig, tog hun del i skolens små og store fester, og som en 
mor skrev:

„Når fru Busse med sit milde, stærke blik og sit smukke hvide 
hår sad der i sin fine kjole med kongens belønningsmedaille fæ
stet på sit bryst, ja, så følte alle børnene og vi forældre med, at 
nu var det fest.
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Og når hun så med sin bløde stemme fortalte for os, rullede 
billederne lyslevende forbi”.

Lige til det sidste levede fru Busse med i skolens liv. „Nå, 
hvad har I så oplevet dernede i dag?”, var den daglige replik, 
når vi om eftermiddagen kom op til hende. Som hun sad der bun
det til sin stol og plaget af smerter, udstrålede hun mild glæde, 
fred og taknemmelighed. Uforanderlig var hendes kærlighed til 
menneskene og hendes interesse for alt, hvad der rørte sig i ti
den, og stadig havde hun evnen til at skabe lys og fest over 
hverdagen.

Min mor var den største livskunstner, jeg har kendt. Hun el
skede livet og ville det med hele sin milde, ukuelige styrke.

Ofte har det forekommet mig, at hun havde noget H. C. An- 
dersensk naivt-genialt i sig samtidig med en Ingemannsk lys, 
tillidsfuld tro. Kun sjældent talte min mor om Gud, men gjorde 
hun det, var det helt ligetil, som omtalte hun en god ven. Hun 
var aldrig forlæst eller fortænkt, men vidste som oftest pr. intui
tion og handlede derefter.

Den sidste sommer boede min mor på „Storedam”, hvor hun 
hver dag sad på terrassen under skovens træer og nød udsigten 
over søen. Her fortalte hun mig den sidste dag, inden hjemtu
ren, at hun havde haft en vidunderlig oplevelse — skoven havde 
sunget for hende. „Jeg ved, du forstår mig, når jeg siger dig det 
— det var ikke inde i mit hoved, det sang, det kom oppe fra 
træernes kroner — og det tonede om mig af alle de sange, jeg 
kendte om skoven. — Den sagde mig farvel på den dejligste 
måde”.

Nu er det sandeste og for mig kæreste af alle eventyr forbi. 
Lørdag den 16. januar, da skoleklokken ringede arbejdsugen ud, 
lukkede min mor for sidste gang sine milde øjne, tryg i døden 
som i livet.

Da lukkedes en verden af kærlighed, styrke og livsvisdom.

Inger Lund.

13



Jeg husker fru Busse med den grå kjole og medaljen, hendes 
små historier og venlige sind.

Elsebeth, 6. klasse.
Fru Busses evne til at kunne læse eller fortælle en historie 

udenad gav mig en vis stemning, der næsten er uforklarlig. Flun 
gjorde historien spændende og sjov, selv om man havde hørt den 
mange gange før. Man følte sig skruet tilbage i tiden og til den 
stemning, der herskede i hendes barndom.

Peter, 6. klasse.
Vor kære, gamle skolebestyrerinde har lukket sine øjne.
Mange forliste skolebørn kan takke fru Busse for, at de har 

fået selvtillid og tryghed i deres tilværelse. Hendes store erfa
ring blandet med fasthed og hjertevarme, har bragt mangen 
„barneverden” i lave.

De mange gamle elever, der sled trapperne til 2. sal for at få 
„en snak om tingene”, var et tydeligt tegn herpå. Det var utro
ligt, som hun huskede os, greb vore problemer og gjorde dem 
til sine, og alene at få snakket ud og blive påvirket af hendes 
lyssind var en hjælp.

Det var lyset og varmen om fru Busse, vi elskede og mindes.
14 En gammel elev.



Ved alle skolens fest- og højtidsstunder har det altid været 
skik at begynde dagen med salmen „Kærlighed fra Gud”. For fru 
Busse var kærligheden det bærende i livet; hendes kærlighed til 
skolen, til barnet, til medmennesket var det altovervejende, det 
ægte og dybtfølte.

At kende fru Busse var en rig oplevelse, en værdi for livet. 
Flun var en hjertevarm personlighed, hos hvem man følte sig 
tryg, og for hvem man tillidsfuldt åbnede sig; hun forstod den 
kunst at lytte, og altid vidste hun råd, hvad enten det drejede sig 
om lille Peter, man ikke kunne få lært tabellen, om store inde
sluttede Lene, man så gerne ville have draget ind i „kredsen” 
eller om et rent privat anliggende. Hun var — trods næsten urok
kelig i sine meninger og ukuelig i sit væsen — så helt forstå
ende, så dyb menneskelig; i hende havde man en trofast og op
rigtig ven.

Fru Busse, der selv ejede en medfødt evne til at omgås børn 
og unge, fremhævede ofte under samtaler, at dette at forstå og 
blive forstået af børn, dette at være en god pædagog, ikke var 
noget, man skulle roses for, det var ikke noget, der kunne læres
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— det var en gave, der bragte stor velsignelse og lykke, men 
samtidig forpligtigede en til altid at yde sit bedste.

Det lå fru Busse meget på sinde, at intet barn blev betragtet 
som „håbløst”; den glose brugt i en lærers mund kunne gøre 
hende harmdirrende. Om barnet var aldrig så ringe i evner el
ler kundskaber, så fandt hun altid noget, hvorpå der kunne byg
ges — hun gav aldrig op. Hun forstod at få elever og lærere til 
at føle sig sammenknyttede om og i arbejdet i det fælles hjem, 
skolen; hun skabte tryghed, tillid og arbejdsglæde.

Den ånd, hvori fru Busse arbejdede, og hvori hun skabte og 
ledede sin skole, vil leve videre, fru Lund og hendes døtre vil 
værne om den — føre den videre.

Vi, der har lært af fru Busse, nydt godt af hendes rige evner 
og varme menneskelighed, savner hende dybt; i taknemmelighed 
vil vi bevare mindet om hende og holde det i ære.

Karen Madsen.
Lærerinde ved skolen 1926-57.

Fru Busse var en helt enestående pædagog og et vidunderligt 
menneske af en karat, som der desværre fødes alt for få af. Hun 
var dertil meget fremsynet, begyndte før andre, både med fælles
skole og frie mellemskoleklasser, da hendes varme hjerte i ganske 
særlig grad brændte for de børn, der på den ene eller anden måde 
havde svært ved at få lært alt det, der nu en gang skal til for at 
klare sig i eksamens-skolen.

Hendes dybe psykologiske indsigt bevirkede, at hun kendte 
hvert barn på skolen, ofte bedre end deres egne forældre, og 
fulgte dem med en levende interesse. Gang på gang opnåede hun 
små mirakler med dem, fordi hun evnede at vinde deres tillid. 
Jeg husker endnu tydeligt, hvordan hun en dag glædestrålende 
fortalte mig: „I dag har Mette smilet for første gang”. Hun følte 
det som en personlig sejr, at Mette, der havde været meget sky 
og ængstelig efter at være flyttet til den nye skole, nu havde fået 
smilet frem, og jeg ved, at det er mange smil, det gennem årene 
er lykkedes fru Busse at kalde frem, både blandt børnene og de 
mange forældre, der altid har følt sig stærkt knyttet til den lille 
skole. Det er nu 12 år siden, fru Busse lagde skolens ledelse i 
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sin datters, Inger Lunds hænder. Men fru Busse fulgte stadig hele 
skolens arbejde oppe fra sin kvist. Hun var med til årets små og 
store fester. Hun var stadig levende interesseret i alt og kunne 
tage sig en lidenskabelig diskussion om den nye skolelov og de 
tanker, der lå bag.

Fru Busses datter og hendes døtre igen er med til at holde 
fast på den sjældne ånd og føre den videre uden derfor at glemme 
den nye tid og dens krav. Det er så ufatteligt, at fru Busses milde, 
men faste blik nu er slukket. Hun fik lov at leve et langt og rigt 
liv. Alligevel synes vi, at det er hårdt, at vi må undvære hende.

Det var en gave for livet at få lov at begynde sin skolegang i 
en skole, som den fru Busse skabte. Det er en gave at møde så 
rig en personlighed som fru Busse.

Hendes minde vil leve blandt elever og forældre — og det vil 
leve længe. Lis Groes.
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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 underskoleklasser 
og tre eksamensfri fortsættelsesklasser; i henhold til skoleloven 
af 7. juni 1958 består den nu af en 7-årig hovedskole og .eksa
mensfri fortsættelsesklasser.

Skolen blev oprettet af fru Kirsten Busse i 1917 for elever, 
som ikke skulle i mellemskolen. Den startedes med fortsættelses
hold, omkring hvilke underskolen senere er bygget op, og danner 
således et hele, som gør det muligt for et barn at forblive i skolen 
fra sin første til sin sidste skoledag. Denne skolestruktur, der 
indeholder det frivillige ottende skoleår, opfylder således de 
krav, nutiden stiller til de børn, der ikke skal gå studievejen.

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 
fortsættelsesklasserne, 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.
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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 plan
mæssig opøvelse af disse fag vil netop i de første år, hvor ele
verne møder med god modtagelighed, være at 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 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, 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.

Undervisningsplanen tilrettelægges efter gymnasieskolens tid
ligere plan for 1. og 2. eksamensmellemskoleklasse med differen
tieret undervisning og valgfri fag i 7. klasse.

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

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 klasse
kvotient opnås tillige, at eventuelle vanskeligheder, såsom læse
svaghed, ordblindhed eller lignende tidligt vil kunne konstateres 
og afhjælpes ved ekstraundervisning på skolen.

Fortsættelsesklasserne.
Fortsættelsesklasserne 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 
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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-, engesk- og tysk
holdene er således oftest 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. Arbejdseffektivite
ten 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 undervisningen 
er, hvor dette lader sig gøre, tilrettelagt i nøje kontakt med det 
praktiske liv.

I fortsættelsesklasserne undervises således 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 
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 11. september 1952 har de elever fra 
fortsættelsesklasserne, der egner sig til en videre boglig uddan
nelse, mulighed for at overgå til eksamensmellemskolen. Denne 
ordning kan skolen gå ind for, idet den ikke kræver nogen eksa
men, som kunne virke forstyrrende på den eksamensfri arbejds
form, som skolen er lagt an på og har arbejdet efter i over 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 fra 6 til 17 elever, som har bestået med et gennem
snit på 5,25 (mg+). Største delen af disse har senere fået mellem
skoleeksamen, en del realeksamen og enkelte studentereksamen.

20



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 taber 
deres selvtillid, hvis læreren ikke har tilstrækkelig tid til at give 
sig af med dem. Talrige grunde kunne anføres, men her skal blot 
tilføjes, at der gennem årene har været adskillige børn af udlands
danske og udlændinge.

Vel har de elever, der slutter deres skolegang med fortsættel
sesklasserne, 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.

Eleverne i de mindre klasser har almindeligvis ingen lektier 
til mandag.

Skolen har i skoleåret 1959—60 haft 164 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.

37 ÂR.
Den 1. januar 1923 kom fru Husnæs med sin yndige lille datter 

Lone på seks måneder ind i det busseske hjem. I 37 år lagde 
hun hele sin arbejdskraft og alt sit virke i dette hjem og i den 
skole, som groede op her omkring. For min mor blev fru Husnæs 
en enestående hjælp og støtte, og for mine søskende og mig blev 
hun en ven for livet. I „Stence”s stue var man altid velkommen, 
og her fik man mangen hyggelig snak om både små og store pro
blemer. Og som det gik os, gik det også vore børn. Hos „Stence” 
var også de velkomne både for kortere og længere tid, hvad enten 
de var raske eller syge, og de kom altid artige hjem. Stence havde 
altid både plads og tid.

Mangeartede var de job, fru Husnæs påtog sig. Til at begynde 
med var det hende, der hver morgen tryllede hjemmet om til
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skole og hver eftermiddag tilbage igen, og i mange år sørgede 
hun egenhændig for rengøring og fyring, syede alle skolens gar
diner og meget, meget mere. For de skiftende unge piger var hun 
en moderlig, moralsk støtte, ja, selv for en af skolens mælkemænd 
agerede hun bank og fik på den måde hjulpet ham til en videre 
uddannelse. Hendes hjælpsomhed og arbejdskraft var fantastisk.

Hvad betyder det ikke for en skole at have en fru Husnæs, 
der en vintermorgen giver kaffe i køkkenet til en frysende læ
rer, en fru Husnæs, der moderligt behandler og trøster en lille 
såret kriger eller syr en revnet buksebag nødtørftigt sammen, og 
som myndigt og bestemt kan sætte en lovlig frimodig på rette 
plads. Mere end én gang kom man ikke busende ind i fru 
Husnæs’s køkken uden at banke på, og mere end én gang kom 
man ikke og „forlangte” noget.

De sidste år ledede fru Husnæs sin del af skolens virke fra 2. 
sal, hvor største delen af hendes tid og kræfter gik med at hjælpe 
min mor. Den 1. februar i år rejste hun til Århus for at tilbringe 
sit otium hos sin datter.

Der blev tomt på 2. sal. — En epoke af skolens historie var 
slut.

Men en varm tak skal følge fru Husnæs for, hvad hun gennem 
årene har betydet for mit barndomshjem, for skolen og for 
min mor.

Inger Lund.
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Af skolens dagbog 1959-60.
18. august: Skoleåret begyndte.
23.-29. august: F 2 klasse på lejrskole på „Buddegard”, Born

holm.
1. september: 1. klasse modtoges.
8. september : Skolefotografering.

21. september—5. oktober: Røde Kors-uge med indsamling af 25- 
ører til flygtningebørn i Marokko og Tunis. — Der blev ind
samlet ialt kr. 364,86.

25. sep tember : 6 x og 6 y klasse på bytur. F 2 klasse på Frilands
museet.

26. september : 4. klasse på Nationalmuseet.
2. oktober: 2. klasse i Zoologisk Have.

10. oktober: Skolens 42-års fødselsdag. Alle klasser optrådte med 
sange, sketch o. s. v. I spisefrikvarteret trakterede fru Busse 
med is til børnene og kaffe og kringle til lærerne, som efter 
skoletid samledes hos fru Busse til lykønskningsvisit.

10. —11. oktober: F 3 klasse på week-end.
31. oktober: FN-dag. 1.—4. klasse fik fortalt om FN’s arbejde. 5. 

—F 3 klasse så tillige en film om UNESCO’s arbejde i under
udviklede lande.

2. -4. november: Færdselsundervisning ved politiet.
10. november: Der påbegyndtes salg af UNICEF-kort. For hver 

100 kort, der blev solgt, blev der på opslagstavlen sat en 
„tog-vogn” — tegnet af hr. Skovlund —, på skolens UNICEF- 
lokomotiv. Der indkom ialt kr. 1.053,00.

November—december: Forældremøder — klassevis.
1 .—5. december: Juleindsamling af tøj, legetøj samt penge til 

børnehjemmet „Gertrud Rask’s Minde” i Grønland.
15. —18. december: Julegaveudstilling.
19. december: 2. klasse opførte et nissespil.
22. december: Juleafslutning.
18. januar: Skolen lukkede efter morgensang.
19. januar: Skolen lukket.
Februar—marts: Gentofte kommunes standpunktsprøver for 5. 

klasse.
12. februar: 2. klasse på biblioteksbesøg.
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15. februar: 4. klasse på biblioteksbesøg.
16. februar: 3. og F 3 klasse på biblioteksbesøg.
19. februar: Filmen „Jungleidyl” om primitive indianere i Syd

amerika vistes på skolen.
8. marts: Samaritereksamen på skolen.

April: Optagelsesprøve til III ekstraordinære eksamensmellem
skoleklasse.

9. april: 9. april 1940 mindedes.
4. maj: 4. og 5. maj 1945 mindedes.
5. maj: Modenhedsprøve for 1. klasse 1960—61.
6. maj: 6 X, 6 y, F 2 og F 3 klasse på tur til Vordingborg.
9. maj: Første brevpakke til skolens venskabsskole i Indien, 

The Alexandrian School, blev afsendt. Forbindelsen med den
ne skole er kommet i gang gennem dr. Agnete Bræstrup, 
som på en studierejse til Indien har besøgt denne skole.

16. —21. maj: Skriftlige årsprøver for alle klasser.
30. maj: 3. klasse i Danmarks Akvarium.

2. juni: 5. klasse på Sveriges-tur.
13. juni: Skoleskovtur.
14. juni: Årsprøve og afslutning for 1.—3. klasse.
15. og 16. juni: Mundtlig årsprøve for 4.—F 3 klasse.
17. juni: Afslutning for 4.—F 3 klasse.

Ane Otto Pedersen. 6x.
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Skolens lærerkræfter.
Fru Inger Lund, skoleleder.
Frk. Olga Arendrup, eksam. håndarbejds- og hus

holdningslærerinde, aut. ordblindepædagog.
Fru Rigmor Blom, sekretær.
Frk. E. B. Bryde-Schmidt, eksam. lærerinde, 

faglærerinde i tegning.
Fru Birie Carstensen, eksam. lærerinde.
Hr. Torben Gudmand-Høyer, cand. theol., pastor.
Fru Margrethe Heister, eksam. lærerinde.
Fru Aase H øj j ding, pianist, eksam. musikpædagog.
Fru Marianne Høgsgaard, eksam. lærerinde.
Fru Liselotte Iversen, eksam. lærerinde.
Frk. Brita Ludvigsen, eksam. lærerinde.
Hr. Rolj Andersen Nexø, sløjdlærer.
Fru Inger Nissen, aut. ordblindepædagog.
Hr. Ib Olsen, lærer.
Fru Tove Gregers Petersen, eksam. gymnastiklærerinde. 
Hr. Svend Erik Skovlund, eksam. lærer.

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

henhold til lov nr. 416 af 12. juli 1946, ændret ved lov nr. 203 
af 18. maj 1960 om friskoler m. v. Det af staten ydede tilskud er 
af afgørende betydning for skolens økonomi og gør det muligt 
trods lave skolepenge at aflønne skolens lærerkræfter i overens
stemmelse med den offentlige skole.

Til varetagelse af interesserne for de forældrekredse, som hø
rer 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 ovennævnte 
tilskudslov.

Forældrekredsen har på forældremødet i november 1955 be
sluttet, at forældrekredsen automatisk tilmeldes Dansk Friskole
forening 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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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 for
ældrene kan iøvrigt ved henvendelse til skolen få oplyst, hvor
når skolelægen træffes.

Skolens læge er dr. Agnete B r æ s t r u p og sundhedsplejer
ske 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 betaling 
komme ind under samme ordning.

I skoleåret 1959—60 har 105 elever været til behandling.
Flygtningehjælpen.

Flygtningeåret 1960! Som et lille led i kæden af hjælpeak
tioner har vi på skolen forsøgt at give vort bidrag.

Vi startede i efteråret med 25-øres indsamling til „Mælk til 
flygtningebørn i Marokko og Algier”. Umiddelbart efter gik fru 
Blom på andet år i spidsen for julekortsalget til fordel for 
UNICEF’s børnefond. Vi mindes alle hr. Skovlunds herlige tog, 
der efterhånden som salget skred frem, til sidst dækkede hele 
opslagstavlen!

I februar modtog skolen fra adskillige hjem bidrag til flygt
ningehjælpen. I marts måtte hr. Olsen via F 2’s klasseindsamling 
tillægge sig fuldskæg for en 3 mdr.s periode. Derefter fulgte 
2. klasses idé: 5 øre fra enhver „fremmed”, der besøgte klassen. 
10 øre for protester! 2. og 3. klasses sjove auktion i april gav 
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idéen til den store „Amerikanske auktion” i maj for alle klasser. 
I mellemtiden løb et lotteri om fritimer af stablen — 1500 lod
sedler à 25 øre solgt! 6. klasses idé! 4. klasse bagte under fru 
Thielst’s kyndige ledelse brune kager og solgte dem på skolen. 
Skolebladet „Omnibussen” udgav i maj et „flygtningenummer”, 
d. V. s. til forhøjet pris og med overskuddet til flygtningehjælpen.

Sjovt har det været — idéer er kommet til fuld udfoldelse. 
Men den alvorlige baggrund har vi ikke glemt, og uden for
ståelse af den og indsats fra alle sider, var resultatet ikke blevet 
skolens værdige bidrag til flygtningehjælpen.

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 ordblindepædagoger- 
ne fru Inger Nissen og frk. Olga Arendrup.

Ekstralæsernes bibliotek (ved frk. Arendrup).
I årets løb har der fra ekstralæsernes bibliotek været udlånt 

ca. 320 bøger, — og det skal bemærkes, at særlig 3. klasse har 
været flittige lånere.

Musikmorgensang.
„Lørdagsmusik”, som skolen indførte i forrige sæson, fort

satte i denne med den lille ændring, at timerne af praktiske 
grunde ikke ligger fast om lørdagen, men skifter tidspunkt fra 
gang til gang. Fru Høffding har i denne sæson gennemgået 
komponisterne Bach, Haydn og Mozart med fortællen 
og klaverspil for 5., 6. og F-klasserne. — I tilknytning til de for
skellige komponister har flere lærere „udbygget” emnet ved at 
fortælle om litteratur, malerkunst og historie i Europa i de 
pågældende epoker, og endelig har en del elever givet deres mu
sikalske bidrag til timerne. I sæsonens sidste musiktimer er 
stoffet repeteret i form af konkurrencer, hvor både elever, læ
rere og forældre medvirkede.

Musikhold (ved fru Høffding).
Fru Høffding har i denne sæson haft 3 private musikhold 

en gang ugentlig fra 2., 3. og 4. klasse med 8—10 elever på 
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hvert hold. Undervisningen er i det væsentlige baseret på den 
østrigske komponist og pædagog Carl Orff’s „Musikschulwerk 
für Kinder”, hvor eleverne gennem tale, sang, fløjte og rytmisk 
leg og spil opdrages til musikfornemmelse og -forståelse. Her 
anvendes det Orff’ske instrumentarium, som består af rytme
instrumenter, xylophoner, klokkespil m. m.

Denne undervisning fortsættes i den kommende sæson, hvor 
et begrænset antal interesserede elever fra 1., 2., 3., 4. og evt. 5. 
klasse vil kunne deltage.

Fløjtespil (ved frk. Ludvigsen).
Der har i denne sæson været undervist et lille begynderhold.

Ugens billede (ved hr. Skovlund).
I lighed med sidste år har der på skolens opslagstavle været 

skiftende ophængninger af reproduktioner fra malerkunstens høj
depunkter. Medens billederne sidste år spændte fra istidens hule
malerier til impressionismen, har dette års billeder samlet sig 
om impressionismens og ekspressionismens store franske malere. 
„Vores egen ramme”.

Som en pendant til „Ugens billede” udstiller klasserne fra 2. 
til F 3 på skift selvgjorte billeder i glas og ramme i undereta
gen, Billederne udvælges af en lille komité fra hver klasse, og 
valget begrundes derefter overfor klassen.

Julegavesløjd (ved frk. Bryde-Schmidt, fru Høgsgaard, fru Iversen, 
frk. Ludvigsen og hr. Skovlund).

Fra oktoberferien til jul har skolen en gang ugentlig arrange
ret gratis undervisning i forarbejdning af julegaver: Stoftryk, 
kludeklip, lersløjd, fletning med peddigrør, lædersløjd, smykke
fabrikation m. m. — 105 elever deltog.

Film.

Følgende film er vist i skoleåret 1959—60: Børn i Frankrig. 
Lise besøger sæteren. Indalselven. Højlandets næringsveje. Hos 
polynesierne på Rennelløerne. Egernet. Bananplantage på de Ca- 
nariske øer.
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Tonefilm: Thomas Alva Edison. Luftens erobring. Henri 
Matisse. Fiddel-de-dee. I lære.

Erhvervslære.

F 3 har haft en ugentlig time i erhvervslære. Den indledende 
time holdtes af lærer S. Skovborg fra centralarbejdsanvisningen. 
Eleverne har dels arbejdet med klasseopgaver, dels med indivi
duelle opgaver, så hver enkelt har kunnet dyrke sine særlige in
teresser. I slutningen af skoleåret er 2 elever sendt til psykotek
nisk prøve.

Samariterkursus.
F 3 klasse har i naturhistorietimerne modtaget undervisning 

i anatomi og førstehjælp, og eleverne har fået Ungdoms Røde 
Kors’ samaritereksamen.

Svømning.

Fra 6. klasse og opefter har eleverne haft 1 ugentlig times 
svømmeundervisning i Østerbros svømmehal.

Ekstrasvømning (ved fru Gregers Petersen).
Uden for skoletiden har der på forældrenes foranledning været 

privat svømmeundervisning 1 gang ugentlig for 24 elever.

Skolescenen (ved frk. Bryde-Schmidt).
Eleverne i 5., 6. 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 opsparede 
penge hensættes på barnets egen sparekassebog. 5., 6.x og y 
klasse har desuden gennem 25-øres sparemærker sparet sammen 
til deres lejrskole.

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

gitte Lund: Udstoppet rørhøne. Søren Andersen: Solsortrede. 
Gustav Brock: Sten fra Norge. Sten Ostenfeld: Billedstenskopi fra 
Gotland. Claus Poulsen: Fuglerede m. æg, flagermus og pind
svineskind. Hans Chr. Rasmussen: Opslagstavle. Lisbeth de Lin
de Jacobsen: Illustration af blyantsfremstilling. Fru skibsreder 
Lauritzen: Adventskrans. Ulrik Ploug Larsen: Saltsten fra Tysk
land. Pia og Gert Glück: Plastikbogstaver.

For disse gaver bringer skolen sin bedste tak.

Elevjob.
Altmuligmænd : Bo Nyegaard (F 3), Svend Hirth (F 2).
Duplikeringsassistenter: Bo Mellerup, Svend Jørgen Thom

sen (F 2).
Følge 1. kl.: Anne Lau Lauritzen, Kirsten 

Dalbro (F2).
Gårdvagt ved 1. kl. 
Mælkemænd:

Elsebeth Lange, Nina Lehmann (F 3). 
Bo Mellerup, Svend Jørgen Thom
sen (F2).

Ordensmarskaller ved 
skolescenen : Ulla Løwert, Torben Messerschmidt, 

Henning Pedersen (F 2).
Tetjenere: Birte Groes, Anne-Mette Steiner (6x).

Skolebetalingen.
Betaling for undervisningen erlægges uden hensyn til ferier 

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

1. 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.
1., 2. og 3. fortsættelsesklasse .... 50 kr. 

Søskende har moderation.
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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 
skoleår 3 kr. ekstra pr. måned, da der ikke ydes kommunalt til
skud for disse elever.

For elever, som optages i skolens 5., 6. eller 7. klasse, be
tales henholdsvis 5, 10 og 10 kr. ekstra pr. måned indtil udgan
gen af 7. klasse.

For elever, der inden skoleårets begyndelse er fyldt 14 år og 
derfor ikke længere er undervisningspligtige, betales ekstra 10 kr. 
pr. måned, såfremt 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 sva
rer til halvdelen af lærerlønningen hertil.

Skolebetalingen bedes såvidt muligt indbetalt direkte til sko
lens postkonto nr. 836 19 ved benyttelse af det tilsendte ind
betalingskort eller eget girokort. I sidstnævnte tilfælde bedes 
opgivet 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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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 „ønskeseddel” til klasselæreren.

Gymnastikdragt.
(Alle klasser undtagen 1.).

Piger: Hvid bluse med korte ærmer — blå shorts — hvide gymna
stiksokker — spartasko — gummisko uden hæle.

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

Ordensregler.
Elevernes skolerekvisitter og tøj skal være mærket med tyde

ligt navn.
Alle bøger skal være forsynet med omslag.
Glemte sager foræres bort en uge efter skoleårets afslutning.
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 sko

len 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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