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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).
Fru skibsreder Kirsten Lauritzen.
Formand for landsnævnet for børneforsorg,
hr. Erik Munc h-P et er s en.
Hr. kontorchef i udenrigsministeriet
Henning Maegaard Nielsen.

Ekspeditionssekretær i indenrigsministeriet,
fru Gudrun Refslund Thomsen.

Fru landsretssagfører Ulla Toft (kasserer for
„Fru Busses Skoles Venner”).

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

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

Det nye skoleår.
Skoleåret 1961—62 begynder torsdag den 17. august kl. 10.
1. kl. begynder fredag 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.

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.
Den startedes med fortsættelseshold, omkring hvilke under
skolen senere er bygget op. Gennem mange år bestod den af fem
underskoleklasser og tre eksamensfri fortsættelsesklasser. I hen
hold til skoleloven af 7. juni 1958 består den nu af en 7-årig ho
vedskole med udelte klasser og 2 eksamensfri fortsættelsesklasser.
Denne skolestruktur, der indeholder det frivillige ottende og ni
ende skoleår, opfylder således de krav, nutiden stiller til de børn,
der ikke skal gå studievejen. Elever, der afslutter deres skolegang
efter 9. klasse, kan deltage i en statskontrolleret prøve og mod
tage et dertil svarende afgangsbevis. Dette vil give adgang til er
hvervene på lige fod med de tilsvarende afgangsbeviser fra den of
fentlige skole.
Elever, der ønsker at overgå til en realskole eller en gymnasie
skole, kan fra 7. hovedskoleklasse på lige fod med elever fra de
kommunale skoler indstilles til optagelse i 1. realklasse.
Elevantallet i klasserne ligger mellem 12 og 20.
Skolen har i skoleåret 1960—61 haft 180 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne i de mindre klasser har så vidt muligt ingen lektier
til mandag.
Skolens stifter, fru Kirsten Busse, født d. 24. maj 1873,
enke efter læge Rudolf Busse, oprettede d. 10. oktober 1917 „Fru
K. Busses Privatskole” og ledede den til 1948, hvor hun overdrog
den til sin datter, fru Inger Lund, skolens nuværende leder.
I 1953 tildeltes fru Busse „Den kongelige belønningsmedaille
af 1. klasse med Krone”.
Fru Busse døde d. 16. januar 1960.
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Skolens arbejdsform.
Skolen arbejder med små klasser. Elevtallet ligger mellem 12
og 20.
Hovedskolen.
1 .—5. skoleår.
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, regning og skrivning. En grun
dig og planmæssig opøvelse af disse fag vil netop i de første år,
hvor eleverne møder med god modtagelighed, være at vidtræk
kende betydning. Eleverne har fra 1. klasse daglig en lille dansk
lektie at forberede hjemme og kan have enkelte staveord og even
tuelt en enkelt tabel at skrive hjemme; ellers foregår alt skrift
ligt arbejde på de første 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: religion, historie, geografi og naturhistorie
bygger undervisningen i de første år på lærerens mundtlige frem
stilling. Fra 3. klasse tages bøgerne efterhånden i brug for her
igennem at vænne børnene til selvstændigt arbejde.
Desuden undervises i sang, musik, håndarbejde, sløjd, gym
nastik og formning.
I 5. klasse afholdes Gentofte kommunes standpunktsprøver for
dette klassetrin. De bedømmes af kommunen og medgives elever,
der senere ønsker at overgå til den offentlige skole.
6 .-7. skoleår.
Efter 5. klasse foretages ingen deling i almen og boglig linie,
men klasserne føres udelt videre i 6. og 7. klasse. Undervis
ningsplanen er her tilrettelagt efter gymnasieskolens tidligere plan
for 1. og 2. eksamensmellemskoleklasse med differentieret under
visning og valgfri fag i 7. klasse. Foruden de tidligere nævnte
fag omfatter undervisningen engelsk, tysk, matematik og natur
lære. Efterhånden som nye lærebøger fremkommer, vil undervis
ningsplanen blive tilpasset den nye skolelov som angivet i læse
plansudvalgets betænkning om undervisningen i disse klasser.
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Ane Otto Pedersen. 7 x.

Fortsættelsesklasserne: 8.-9. klasse.
Skolen har som tidligere omtalt siden 1917 arbejdet med fort
sættelsesklasser og har derfor en vis erfaring på dette område.
I 1953 indførtes en ordning, hvorefter elever fra den frie mel
lemskoles 3. eller 4. klasse efter bestået optagelsesprøve kunne
overgå til III ekstraordinære eksamensmellemskoleklasse. I de 8
år, der er forløbet siden da, har 76 pot. af samtlige elever i 3.,
fortsættelsesklasse bestået denne prøve, som nu ifølge skoleloven
af 7. juni 1958 bortfalder.
I stedet er der tilvejebragt mulighed for, at elever, der i løbet
af 8. eller 9. klasse har vundet tilstrækkelig modenhed og viden,
kan optages i henholdsvis 1. eller 2. realklasse.
Elever, der ønsker at afslutte deres skolegang efter 8. eller 9.
skoleår, vil fra skolen modtage et afgangsbevis. Som afslutning på
det 9. skoleår kan eleverne deltage i en statskontrolleret prøve
og fra skolen modtage et afgangsbevis ligestillet med den offent
lige skoles, der, såfremt det er tilfredsstillende, ligestilles med be
vis for mellemskoleeksamen.
Arbejdsformen i fortsættelsesklasserne er ret speciel, idet klas
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serne ofte er holddelt. Herved opnås, at det enkelte barn uanset
klassetrin kan anbringes på det hold, hvortil det i det pågæl
dende fag ifølge evner og kundskaber hører. Da holdene er små,
kan undervisningen gøres meget individuel, og 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. Ar
bejdseffektiviteten bliver på denne måde stor, og hvert barn kan
nå så langt, dets evner og kræfter strækker til. Vi lægger vægt
på at give undervisningen et så konkret og livsnært præg, at bør
nene kan se forbindelsen mellem skolens undervisning og det
praktiske liv. Den tager samtidig et så bredt sigte på elevernes
fremtidige virksomhed inden for erhvervslivets forskellige grene,
at den uden at forberede til noget bestemt erhverv giver en vis
kulturel almenviden, der har værdi for eleverne, uanset hvor de
senere placeres i livet.
Der undervises således i dansk med litteratur. Skrivning, ud
fyldning af blanketter. Regning (og evt. matematik), herunder
regnskabsføring. Engelsk og tysk. Orientering: Historiske, geo
grafiske, biologiske emner, naturlære, erhvervsorientering, sam
fundskundskab og familiekunskab. Endvidere maskinskrivning,
sløjd, håndgerning og legemsøvelser.
Der lægges i fagene dansk og regning særlig vægt på at un
derbygge elevernes elementære kundskaber. I sprogundervisnin
gen er målet at give eleverne en vis talefærdighed, og i oriente
ringsfagene arbejdes der på at give et afrundet overblik over
stoffet samt vænne eleverne til at drage selvstændige slutninger.
Det demokratiske samfund vore børn skal ud i, når de forlader
skolen, kræver meget af dem i form af selvstændig dømmekraft
og viden, og skal de ikke blot være medløbere, men hver på sin
plads være med til at forme den tid, de lever i, må vi værne om
deres individualitet og hjælpe hver enkelt til at udnytte sine spe
cielle evner og kræfter bedst muligt. Alle kan og skal ikke nå
lige vidt, men det er skolens mål gennem stigende krav til karak
terdannelse og kundskabstilegnelse at føre hver enkelt elev så
langt hans eller hendes kræfter og evner rækker, således at de
unge kan gå ud i livet 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.

„Den blå betænkning“.
Efter at den ny skolelov var blevet vedtaget i juni 1958, ned
satte undervisningsministeren 1. september samme år et udvalg,
der skulle udarbejde de nye læseplaner for såvel hovedskolen som
realafdelingen. Resultatet foreligger nu i form af „Undervisnings
vejledning for folkeskolen”, til daglig kaldet „Den blå betænk
ning”, takket være bindets farve. Det er en vægtig bog, både af
omfang, 300 2-spaltede sider, og af indhold, og den vil uden tvivl
blive af betydning for dansk skolevæsens udvikling fremover.
Der er, såvidt man kan se, to synspunkter, man har søgt at
tilgodese under udarbejdelsen af læseplanerne. På den ene side
barnets naturlige behov gennem opvæksten og på den anden side
det moderne samfunds krav til sine medlemmer. Man skal være
en meget stor balancekunstner for at give hver, hvad deres er, og
helt lader det sig desværre næppe gøre i det samfund, der er vort.
Vi for vort vedkommende er overbevist om, at hvor barnets ibo
ende behov og samfundets ydre krav tørner mod hinanden, må vi
for livets skyld først og fremmest søge at give barnet, hvad dets er,
og lade samfundet vente, så vist som det er mennesker, sam
fundet mere end noget andet har brug for.
løvrigt er det værd at understrege, at det er en vejledning,
ikke et diktat, en uvurderlig inspirationskilde, hvoraf såvel den
offentlige som den private skole kan øse.
Man skal iøvrigt ikke komme ind på en gennemgang af betænk
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ningen, kun lige anføre, at hvert fag har sit kapitel, som skolens
lærerstab i fællesskab i vinterens løb har gennemarbejdet. Hi
storiemødet var det første, og her blev lærerne så begejstrede for
den ny form for historieundervisning, at de besluttede straks at
omlægge undervisningen til trods for, at der endnu ikke fandtes
brugbare bøger.
Den blå betænkning må nødvendigvis afføde mange nye lære
bøger, som vi med spænding afventer. Enkelte er allerede i brug
i skolen, og da der for øjeblikket er adskillige under trykning,
vil man forstå, at der i klassernes boglister flere steder står
„efter aftale”, idet vi har begrundet håb om, at flere vil foreligge
i løbet af sommerferien.
Skolen vil, hvad læseplaner og lærebøger angår, bibeholde det,
den finder værdifuldt af det gamle, og optage af det nye, hvad
den dei' finder bedre.
(„Den blå betænkning“ fås i boghandelen, pris kr. 8,00).

Skolens lærerkræfter.
Fru Inger Lund, skoleleder.
Hr. Erling Albinus-Jørgensen, pastor.
Frk. Olga Arendrup, aut. ordblindepædagog, konsulent for
særundervisning.
Fru Rigmor Blom, sekretær.
Fru Bodil Breum, eksam. lærerinde.
Frk. E. B. Bryd e-S c h m i d t, eksam. lærerinde, faglærerinde i
tegning.
Hr. Knud Bøjer, eksam. lærer.
Fru Birte Carstensen, eksam. lærerinde.
Fru Aase Høffding, pianist, eksam. musikpædagog.
Fru Marianne Fløgsgaard, eksam. lærerinde.
Fru Liselotte Iversen, eksam. lærerinde.
Fru Inge Kolberg, eksam. lærerinde.
Frk. Brita Ludvigsen, eksam. lærerinde.
Fru Inger Mølvig, eksam. lærerinde.
Hr. Rolf Andersen Nexø, sløjdlærer.
Fru Inger Nissen, aut. ordblindepædagog.
Hr. Ib Olsen, lærer.
Fru Tove Gregers Petersen, eksam. gymnastiklærerinde.
Hr. Svend Erik Skovlund, eksam. lærer.
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Bo Mellerup. Fÿ.

Af skolens dagbog 1960-61.
18 . august: Skoleåret begyndte.
21 .—28. august: 7x og 7 y klasse på lejrskole på „Buddegård”,
Bornholm.
Referat af lejrtur på Bornholm.
Så tager vi afsked med far og mor,
men sorgen er slet ikke stor,
for nu til Bornholm vi drager,
den lille ø, der op af Østersøen rager.
Med rygsæk, dyner og pudevår
vi traver af sted til Buddegård.
Det bedste vi på jorden har funden,
er her hos Buddegård-konen og -bonden.
En dag vi traver til Snogebæk,
hvor fiskerne vender hjem med sild på dæk.
På en fed bornholmer vi smager,
dem har de derovre på lager.
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Den næste dag på nordtur vi ta’r,
hvor vi så en sten, der to løvehoveder bar.
Vi gik omkring på Hammershus’ ruiner,
andre borge den slet ikke ligner.
Mens vi står på Jons Kapel,
beder vi Olsen dets historie at fortæl’.
Vi op ad de mange trapper går,
til sidst vi når det sted, hvor bussen står.
På Bornholm, der mange rundkirker ligger,
i fordums tid var en kriger dér sikker.
Af dem er Østerlars nok den største,
måske er det også den første.

Dueodde er en kæmpe-strand,
der ligger på sydsidens rand.
Op mellem klitterne et fyrtårn rager;
før vi går hjem, vi sand af skoene drager.
I halvanden time vi Rønne beså,
der mange bindingsværkshuse lå.
På hjemvejen gennem Almindingen vi ta’r,
den skov, der Rytterknægten har.

Til Paradisbakkerne vi også nåed’,
efter at vi morgenmad havde fået;
midt i bakkerne rokkestenen stod,
et bestemt sted vi rørte, så den sig rokke lod.

Om eftermiddagen til Brændeskovshaven vi vender,
med sjov og ballade vi den dag ender.
Eva hun ror dér så kækt en båd,
men pludselig hun falder og bli’r så våd!
Den sidste aften vi på natløb var,
det gjaldt om kvikt at finde vandfyldte kar.
Og efter kamp vi kar hjembringer
og håber at nå det, inden Olsen ringer.
Til sidst vi bringer en hyldest til Buddegård,
som vil blive hørt i mange år.
Til Rønne vi tager med skinnebus,
her hjembåden venter i vind og sus.

Om natten et frygteligt uvejr brød løs,
det lyned’ og tordnede, så vi gøs.
Klokken syv er vi atter i København,
der tager far og mor os i favn.
Eva, Lene, Birte.
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Svend Jørgen Thomsen. F^.

1. september: 1. kl. modtoges.
15 . september: 4. klasse på bytur.
25 .-27. september: F 3 klasse på „lang” weekendtur til „Storedam”.
29. september: 5x og 5 y klasse på Frilandsmuseet.
10. oktober: Skolens 43-års fødselsdag. Traditionen tro fejredes
dagen med optræden af de enkelte klasser.
1 .—4. november: Færdselsundervisning ved politiet.
12. november: FN-dag. 1.—3. klasse fik fortalt om FN’s arbejde,
— sange og optræden af elever. 4.—F 3 klasse så desuden for
skellige film fra FN’s arbejde i fremmede lande.
14. november: Salg af UNICEF-kort begyndte. Atter i år „kør
te” det festlige UNICEF-tog på opslagstavlen og standsede
med en last på kr. 1.310,40.
November—december : Forældremøder — klassevis.

5. december: 5x og 5 y klasse på Gutenberghus. —
3. klasse i Danmarks Akvarium.
13. december: F 3 klasse på besøg på Tuborg bryggerierne.
11

16. —19. december: Julegaveudstilling.
22. december: Juleafslutning.
December: Juleindsamling af tøj, legetøj samt penge til børne
hjemmet „Gertrud Rask’s Minde” i Grønland.
26. -27. januar: Skøjteløb i gymnastiktime og spisefrikvarter.
Januar—februar—marts: Gentofte kommunes standpunktsprøver
for 5. klasse.
Januar—februar—marts: Forældremøder — klassevis.
25. februar: 6x og 6 y klasse på Rosenborg slot.

2. marts: 2. klasse på besøg på Tuborg bryggerierne.
3. marts: F 3 klasse i lufthavnen og på Kastrup glasværk.
24. marts: 7x klasse på Mineralogisk museum. 7y klasse på Na
tionalmuseet. Derefter begge klasser på Børsen.
25. april: 6x og 6 y klasse på Frederiksborg slot.
April: Optagelsesprøve til III ekstraordinære eksamensmellem
skoleklasse.

4. maj: 4. og 5. maj mindedes.
5. maj: Modenhedsprøve for 1. klasse 1961—62.
6. maj: Forstkandidat Herman Schulze fortalte og viste film fra
sit arbejde i Ghana.
15. —20. maj: Skriftlige årsprøver for alle klasser.
26. maj: 4. klasse viste Mester Jakel teater. Såvel komedie som
dukker var selvlavet.
28. maj—4. juni: 6x og 6 y klasse på lejrskole i Sønderjylland.

2 . juni: Samaritereksamen på skolen for F 3 klasse.
4
12.
14.
15.
17.
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.-6. juni: F 3 klasse på afskeds-weekend på „Storedam”.
juni: Skoleskovtur.
juni: Mundtlig årsprøve og årsafslutning for 1.—4. klasse.
—16. juni: Mundtlig årsprøve for 5.—F 3 klasse.
juni: Årsafslutning for 5.—F 3 klasse med påfølgende „lag
kagegilde” for de elever, der afgik fra skolen, deres forældre
og lærere samt „gamle elever” og „gamle forældre”, der gjor
de os den glæde at deltage i års afslutningen.

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.
Friskolen er en del af den danske folkeskole, og 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 afgørende måde har haft
indflydelse på opbygningen af ovennævnte tilskudslov.
§ 1 i ovennævnte forenings vedtægter lyder: Foreningens for
mål er at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem
venner af den danske friskole og at værne om hjemmenes ret og
indflydelse i skolespørgsmål.
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.

Fru Busses skoles venner.
I 1937 blev der på skolens 20-års fødselsdag stiftet en forening,
„Fru K. Busses Privatskoles Venner”, som har haft til formål gen
nem et årligt kontingent at tilvejebringe en sum til fri afbenyttelse
for fru Busse til brug i skolens arbejde. Gennem 21 år var fru
Charlotte Kjeldsen foreningens utrættelige kasserer, indtil hun i
1958 fratrådte posten. På initiativ af forældreforeningens bestyrelse
genopstod „vennekassen” i 1960 med fru Ulla Toft som kasserer.
Det beløb, som herved stilles til skolens disposition, sikrer
blandt andet, at intet barn af økonomiske grunde udelukkes fra
at deltage i lejrskoler og andet, som skolen byder på, og bringer
på mangfoldige måder glæde og nytte.
Skolen bringer hermed forældreforeningens bestyrelse, fru Ulla
Toft og alle skolens venner en hjertelig tak for den hjælp, der
herigennem ydes i det daglige arbejde.
Kassererens adresse er: Fru landsretssagfører Ulla Toft, Sol
dalen 10, København 0.
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Forskellige oplysninger
Bogliste over skolebøger fås på skolen.

Boglån 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.
Biblioteksbesøg.
2 .-6. klasse har været til undervisning på børnebiblioteket, 7. og
F 3 klasse på hovedbiblioteket.
Ekstraundervisning.
Særundervisning i dansk er foregået i skoletiden ved ordblindepædagogerne frk. Olga Arendrup og fru Inger Nissen.
Skolen har, ligeledes i skoletiden, forsøgsvis i år givet gratis
ekstraundervisning i grammatik 2 gange ugentlig, væsentligt til nye
elever, samt gratis ekstraundervisning i regning til elever, der havde
brug for en hjælp af kortere varighed.

Ekstralæsernes bibliotek bliver til hovedskolens bibliotek.
I årets løb er biblioteket blevet udvidet. Vi har fået mange nye,
letlæselige bøger og dejlige nye skabe til at anbringe dem i. Følgen
er, at vi nu kan tilbyde hele hovedskolen at låne, mens det tidligere
kun var ekstralæserne, der måtte benytte biblioteket.
Erhvervslære.
F 3 har haft en ugentlig time i erhvervslære. Eleverne har dels
arbejdet med klasseopgaver, dels med individuelle opgaver, hvor hver
enkelt har kunnet dyrke sine særlige interesser. Skolens erhvervs
kartotek samt båndfilm og lydbånd har været anvendt i undervis
ningen. — Efter jul har 7. klasserne haft 10 orienterende timer i sam
me fag.
Elevjob.
Altmuligmænd: Flemming Eidemak, Bent Repsdorph (F3), Niels
Christoffersen (7 y).
Biblioteksassistenter: Ane Otto Pedersen, Trine Gjerløff (7x).
Hjælpere ved 1. kl.: Kirsten Dalbro, Leis Jacobsen, Grete Jørgen
sen (F 3).
Mælkemænd: Bo Mellerup, Svend Jørgen Thomsen (F 3), Niels
Christoffersen (7 y), Carsten Hillman (7 x).
Tetjenere: Nina Landsperg, Trine Gjerløff (7x).
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Med tiden håber vi at finde den rigtige form for anvendelse affilm i undervisningen.

Film.
Ved juletid fik. vi vort forhistoriske filmsapparat udskiftet. Medens
det gamle apparat kun kunne fremvise stumfilm med støj (motor-),
kan vort nye vidunder køre såvel tonefilm med lyd som stumfilm helt
uden. — Følgende film har været forevist: Danske kyster. — Forsvar
for kubismen. — Rhonegletsjeren. — En sælfangst i Nordgrønland. —
Grundstoffernes forvandling. — Dampmaskinen. — Karius & Baktus. —
Isen er usikker. — Naturens lille kravlegård. — Landsbykirken. —
Middelalderborgen. — Storm på en middelalderborg. — Rio de Ja
neiro og Sao Paulo. — Skabt af danske hænder. — An Impression of
London. — X minus 80 dage. — Østerlandsk penselteknik. — Ab
strakt malerkunst. — Usbekistan. — Spanien. — Fødevarer til Paris. —
Bæverdalen. —■ Noget om Norden. — Begone Dull Care. — Segovia. —
Lax och Forell Fiske. — Aragon. — En perle fødes. — Ryokan. — Ja
panske kulturskatte. — Den amerikanske cowboy. — Mount Rainier.
— Brydning af stenkul. —• Themsen. — Coastal Village. — En landsby
på den sydtyske højslette.

Gymnastikdragt 2.—9. kl.
Piger: Flvid bluse med korte ærmer — blå shorts — hvide gym
nastiksokker ■— spartasko — gummisko uden hæle.
Drenge: Rød trøje med korte ærmer — sorte benklæder — hvide
Ollerupsko — gummisko uden hæle.
Julegavesløjd.
Også i dette skoleår benyttede mange af eleverne fra 3. klasse og
opefter sig af skolens tilbud om gratis vejledning og husly til frem
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stilling af julegaver. I tiden fra efterårsferien og til jul arbejdede ialt
50 elever ugentlig 2 timer efter skoletid med så forskellige ting som
peddigrør, lædersløjd, linoltryk, stoftryk og keramik.
Sagens hemmelighedsfulde karakter harmonerede jo fint med, at
tilvirkningen foregik på skolen, men da alt blev samlet og udstillet
lige inden juleferien, blev der stillet store krav til de besøgende for
ældres takt og diskretion.

Konfirmationsforberedelse.
Det påregnes ved skemalægningen, at konfirmationsforberedelse
ligesom i Gentofte kommunes skoler finder sted i 8. klasse eller 1.
realklasse.

Lærerbørn.
Fru Marianne Høgsgaards datter Michala blev født den 14. august
1960.
Fru Inge Kolbergs søn Klaus blev født den 15. august 1960.
Hr. Ib Olsens datter blev født den 26. april 1961. Hvad mon hun
skal hedde?

Musiktimer.
Den 13. april fik skolen et nyt klaver, der er en fryd såvel for
øret som for øjet. Begivenheden fejredes med en musik-fællestime,
hvor fru Høffding spillede Chopin og fortalte om komponistens liv.
Disse musiktimer, som overværes af 4., 5., 6., 7. og F 3 klasserne,
fortsatte iøvrigt på 3. sæson, og i den forløbne tid har vi haft føl
gende komponister på programmet: Bach, Haydn, Mozart, Chopin,
Weyse og Carl Nielsen samt nogle „emner”, som for eksempel „Val
sen” og „Marchen”.
Sæsonen slutter efter traditionen med en slags musikalsk „Hvem
ved hvad”, hvor såvel elever som lærere og evt. forældre medvirker.

Fru Høffding fortsatte i denne sæson med private musikhold fra
1. til 5. klasse. Undervisningen er i alt væsentlig baseret på den øst
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rigske komponist og pædagog Carl Orff’s system, og der spilles på
Orff-instrumenter og blokfløjter. Undervisningen fortsættes næste
sæson.

Mælk og vitamintilskud.
Gentofte kommune har velvilligst bevilget, at der gratis ydes ele
verne indenfor klasserne 1.—7. Ui 1 sødmælk daglig i tiden 1. sep
tember—31. maj og vitamintilskud i tiden 1. november—30. april.
Ordningen iværksættes fra 1. september d. å., og hjemmene vil i
august måned modtage blanketter til tilmelding.

Optagelsesprøver.
Alle elever, der ønskes optaget i skolen, underkastes en prøve for
at sikre, at de pågældende er i besiddelse af den modenhed, de kund
skaber og evner, der gør dem skikkede til at modtage undervisning
i den ønskede klasse. I begyndelsen af maj måned afholdes således
en modenhedsprøve for de elever, der er indskrevet til påbegyndelse
af skolegang i 1. klasse samme år.
Samariterkursus.
F 3 klasse har i naturhistorietimerne modtaget undervisning i
anatomi og førstehjælp, og eleverne har fået Ungdoms Røde Kors’
samaritereksamen.
Svensk.
I april måned har 6., 7. og F 3 klasse i en del af dansktimerne
modtaget undervisning i svensk af den svenskfødte amanuensis, fru
Silvia Ludvigsen.

Sløjd.
I dette skoleår har 7. klasses piger forsøgsvis fået undervisning i
sløjd, et fag, som jo hidtil har været forbeholdt drengene.
Svømning.
Fra 6. klasse og opefter har eleverne haft 1 ugentlig times svøm
meundervisning i Østerbros svømmehal.
32 elever har taget svømmemærket i bronce, 15 hår taget svømmemærket i sølv, 4 har taget svømmemærket i guld og 1 har taget
bjergeprøven.
Uden for skoletiden har fru Gregers Petersen på forældrenes for
anledning givet privat svømmeundervisning 1 gang ugentlig.

Skolelægen.
Helbredskontrollen fører skolelægen gennem regelmæssig under
søgelse af børnene. Undersøgelsen omfatter foruden måling og vejning
en fuldstændig legemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse,
medens behandling af sygdom henvises til børnenes sædvanlige læge.
Skolelægen og skolesundhedsplejersken fører desuden i samarbejde
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med tuberkulosestationen i Lyngby den regelmæssige kontrol med
hensyn til tuberkulose og calmettevaccination.
Undersøgelsen finder sted en gang årligt, og hjemmene underrettes
om tidspunktet. Hvor undersøgelsen giver anledning til det, sætter
skolelægen sig i forbindelse med hjemmet, og forældrene kan ¡øv
rigt ved henvendelse til skolen få oplyst, hvornår skolelægen træffes.
Skolens læge er dr. Agnete Bræs trup og sundhedsplejerske
fru Doris Wamberg Bischoff.
Skoletandpleje.
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 andre kommuner kan mod betaling komme
ind under samme ordning.
I skoleåret 1960—61 har 114 elever været til behandling.

Skolebio.
Eleverne i S., 6. og F-klasserne har deltaget i Skolescenens Bio.
Sparemærker.
For at vænne børnene til frivilligt at spare, har der ved frk. BrydeSchmidt på skolen været solgt sparemærker, og de gennem 5-øresmærker opsparede penge hensættes på barnets egen sparekassebog.
6 X og y klasse har desuden gennem 25-øres sparemærker sparet sam
men til deres lejrskole.
Ugens billede.
Ugens billede har fortsat gennemgangen af de store franske malere
fra århundredskiftet og op mod vor tid. Efter en grundig behandling
af Picasso har der været udstillet reproduktioner af Georges Ronault,
Georges Braque, Raould Dufy og Amedo Modigliani. Som sædvanlig
er billederne blevet fulgt op af små orienteringer fremført ved skolens
morgensang af hr. Skovlund.
Vi har grund til her at takke kunsthandler Vagn Schmidt — en af
skolens tidligere elever — for hans velvillige udlån af reproduktioner,
der nu i 3 år har givet os alle på skolen chance for daglig at få et
oplivende eller berigende glimt af en eller anden art. Hvad enten den
daglige oplevelse består af en speciel farve, en sammensætning, en
form eller måske selve billedets udtryk, dets meddelelse til os, så
må vi have lov til at håbe, at denne stadige konfrontation med frem
ragende kunstværker skulle kunne vænne os til at holde af og til at
opleve god kunst.

„Vores egen ramme”.
Som en pendant til „Ugens billede” udstiller klasserne fra 2. til F3
på skift selvgjorte billeder i glas og ramme i underetagen. Billederne
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udvælges af en lille komité fra hver klasse, og valget begrundes der
efter over for klassen.
Vejr og vind.
I det sidste halve år har skolen abonneret på vejrberetningerne fra
Meteorologisk Institut. Vore to lokale „meteorologer”, Georg og Peter
fra 7 klasse har daglig udskiftet vejrkortene på skolens opslagstavle
og har desuden udarbejdet vejledninger til kortenes tegnsprog.
Et par gange har vi til morgensang hørt om meteorologi. Vejr
kortet med dets angivelse af temperatur, vindstyrke og -retning, ned
bør og skydække er blevet forklaret, ligesom fænomener som baro
meterstand, isebarer, varme- og kuldefronter er gennemgået for de
ældre elever.

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.
Fortsættelsesklasserne .................... 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
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.
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.
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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 ind
betaling direkte til skolen og da helst ved krydset check udstedt
til skolen. I dette tilfælde bedes regning og indbetalingskort med
sendt, 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.

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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