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FRU BUSSES 
SKOLE

1962

STRANDPARKSVEJ 15 
HELLERUP

Statens pædagogiske Studiesamling 
København



Viggo Stuckenbergs ord er gennem 45 år blevet sunget ved skolens års- 
afslutning.

1 dette skoleår har de taget form i en vægdekoration om indgangsdøren, 
og i lyse, glade farver „lister sig Vinden for Skolens Dør med Bud og med 

Hilsen fra Bøgen“ og erindrer os om den livsbekræftende viden, at „der 

vokser Kundskab der, hvor Skræppen gror."

Skolen - og det er, som fru Busse altid sagde, „os alle sammen“ - siger 
hjertelig tak til „Fru Busses Skoles Venner" for gaven og til billedhugger- 
inde fru Edith Ludvigsen for udførelsen.



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 I960.



FRU BUSSES SKOLE
GRUNDLAGT 10. OKTOBER 1917

STATSANERKENDT HOVEDSKOLE

EKSAMENS FRI FORTSÆTTELSESKLASSER

ÅRSBERETNING 1961-62

STRANDPARKSVEJ 15 
HELLERUP 
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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, har som 

bestyrelsesmedlemmer :
Fhv. handelsminister, cand. polit, fru Lis Groes.
Hr. lektor Georg Madsen.
Formand for landsnævnet for børneforsorg,

hr. E r i k M u n c h-P e t e r s e n.
Hr. kontorchef i udenrigsministeriet

Henning Maegaard Nielsen (formand).
Hr. landsretssagfører Erik Toft.
Fru 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 friskole
loven og fra 1931 tilskud fra Gentofte kommune.

Det nye skoleår.
Skoleåret 1962-63 begynder torsdag den 16. august kl. 10.
1. kl. begynder lørdag 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 fri

skoleloven underviser sine elever i nært samarbejde med hjemmene 
gennem hele den undervisningspligtige alder.

Den startedes i 1917 med fortsættelseshold, omkring hvilke under
skolen er bygget op. Gennem mange år bestod den af fem underskole
klasser og tre eksamensfri fortsættelsesklasser. I henhold til skoleloven 
af 7. juni 1958 består den nu af en 7-årig hovedskole med udelte klas
ser og 2 eksamensfri fortsættelsesklasser. Denne skolestruktur, der 
indeholder det frivillige ottende og niende skoleår, opfylder således 
de krav, nutiden stiller for de børn, der ikke skal gå studievejen. Elever, 
der afslutter deres skolegang efter 9. klasse, kan deltage i den stats
kontrollerede prøve og modtage den offentlige skoles afgangsbevis.

Elever, der ønsker at overgå til en realskole eller en gymnasieskole, 
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.
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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 grundig og 
planmæssig opøvelse af disse fag vil netop i de første år, hvor eleverne 
møder med god modtagelighed, være af vidtrækkende betydning. 
Eleverne har fra 1. klasse daglig en lille dansklektie at forberede hjem
me og kan have enkelte staveord at skrive og enkelte stykker at regne 
hjemme; ellers foregår alt skriftligt arbejde på de første klassetrin på 
skolen, og kun, hvis et barn er kommet tilbage, kan det få yderligere 
skriftligt hjemmearbejde, til det har indhentet klassen.

I fortællefagene: religion, historie, geografi og naturhistorie bygger 
undervisningen i de første år på lærerens mundtlige fremstilling. Fra 
3. klasse tages bøgerne efterhånden i brug for herigennem at vænne 
børnene til selvstændigt arbejde.

Desuden undervises i sang, musik, håndarbejde, sløjd, gymnastik 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. Undervisningsplanen 
er her tilrettelagt efter gymnasieskolens tidligere plan for 1. og 2. eksa
mensmellemskoleklasse med differentieret undervisning og valgfri fag 
i 7. klasse. Foruden de tidligere nævnte fag omfatter undervisningen 
engelsk, tysk, matematik, naturlære og svømning.

For så vidt en elev ved udgangen af 7. klasse af skolen skønnes egnet 
til at følge undervisningen i realafdelingen, kan overgang til realskole 
eller gymnasieskole finde sted.

Fra realskolens 2. realklasse kan elever, der har bestået opryknings
prøven fra samme, såfremt skolen skønner dem egnet, overflyttes til 
en 1. gymnasieklasse.
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Bea 6 y.

Fortsættelsesklasserne: 8.-9. klasse.
Skolen har som tidligere omtalt siden 1917 arbejdet med fortsættel

sesklasser og har derfor en vis erfaring på dette område.
I 1953 indførtes en ordning, hvorefter elever fra den frie mellem

skoles 3. eller 4. klasse efter bestået optagelsesprøve kunne overgå til 
III ekstraordinære eksamensmellemskoleklasse. I de år, der er forløbet 
siden, har 76 pct. af samtlige elever i 3. fortsættelsesklasse bestået 
denne prøve, som nu ifølge skoleloven af 7. juni 1958 er bortfaldet.

I stedet er der tilvejebragt mulighed for, at elever, der i løbet af 
8. eller 9. klasse har vundet tilstrækkelig modenhed og viden, kan op
tages 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. skole
år kan eleverne deltage i en statskontrolleret prøve og fra skolen mod
tage den offentlige skoles afgangsbevis, der, såfremt det er tilfreds
stillende, ligestilles med tidligere tiders bevis for mellemskoleeksamen.

Arbejdsformen i fortsættelsesklasserne er ret speciel, idet klasserne 
ofte er holddelt. Herved opnås, at det enkelte barn uanset klassetrin 
kan anbringes på det hold, hvortil det i det pågældende 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. Arbejdseffektiviteten bliver på denne 
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måde stor, og hvert barn kan nå så langt, dets evner og kræfter stræk
ker til. Vi lægger vægt på at give undervisningen et så konkret og 
livsnært præg, at børnene kan se forbindelsen mellem skolens under
visning og det praktiske liv. Den tager samtidig et så bredt sigte på 
elevernes fremtidige virke, 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 med ud
fyldning af blanketter — regning, herunder regnskabsføring — mate
matik — naturlære - engelsk — tysk - orientering med geografiske, bio
logiske og historiske emner, herunder samfundslære — erhvervsoriente
ring — familiekundskab - maskinskrivning — sløjd - håndgerning — 
legemsøvelser, herunder svømning.

Der lægges i fagene dansk og regning særlig vægt på at underbygge 
elevernes elementære kundskaber. I sprogundervisningen er målet at 
give eleverne en vis talefærdighed, og i orienteringsfagene 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 indi
vidualitet og hjælpe hver enkelt til at udnytte sine specielle evner bedst 
muligt. Alle kan og skal ikke nå lige vidt, men det er skolens mål gen
nem stigende krav til kundskabstilegnelse og karakterdannelse 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 op
gaver, der venter dem, og med lyst og mod til videre dygtiggørelse.

Skolen har i skoleåret 1961—62 haft 172 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne i de mindre klasser har så vidt muligt ingen lektier til 

mandag.
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25-2-1895 Ellen Birgitte Bryde-Schmidt 9-1-1962

En af skolens allerførste og mest trofaste lærerinder er gået bort. 
Tirsdag den 9. januar døde frøken Schmidt efter få dages sygdom. 
Gennem 38 år virkede hun ved skolen og gav den i rigt mål af sine 

evner, sin interesse og sin tid. Det gjaldt ikke alene undervisningen, 
men også det ekstraarbejde, som skolelivet giver: Skolescene, lejrskoler, 
eftermiddagssløjden ved juletid, indsamlinger, udstillinger og meget 
mere har hun gennem årene taget sig af.

Hjælpsomhed og pligtfølelse kendetegnede al hendes færd.
Frøken Schmidt ejede evnen til at vinde børns tillid og fortrolighed, 

og som „klassemor“ for de yngste har hun været det faste holdepunkt 
for mangen lille pige og dreng. Det var trygt at vide, at der var én, 
der altid gav sig tid til at høre, altid forstod og altid ville hjælpe.

Med sit rolige, djærve væsen blev hun hele skolens „Smitter“, som 
mange både små og store elever ganske naturligt sagde „du“ til.

Her på skolen vil vi mindes Smitter med taknemmelighed for alt, 
hvad hun gav os.
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Skolens lærerkræfter.
A ren d r up, Olga, frk., aut. ordblindepædagog, konsulent ved 

særundervisningen.
Blom, Rigmor, fru, sekretær.
Bryd e-S c h m i d t, Ellen B., frk., eksam. lærerinde, faglærer

inde i tegning.
Bøjer, Knud, eksam. lærer.
Carstensen, Birte, fru, eksam. lærerinde.
Ehrhardt, Signe, fru, lærerinde (vikar).
Høffding, Aase, fru, pianist, eksam. musikpædagog.
Høgsgaard, Marianne, fru, eksam. lærerinde.
Iversen, Liselotte, fru, eksam. lærerinde.
Jespersen, Bodil, fru, eksam. lærerinde.
Lund, Inger, fru, skoleleder.
Madsen, Arne, lærer.
Madsen, Karen, fru, eksam. lærerinde (vikar).
Madsen, Mogens, pastor.
Møller, Herluf, fhv. rektor (vikar).
Mølvig, Inger, fru, eksam. lærerinde.
Nexø, Rolf Andersen, sløjdlærer.
Nissen, Inger, fru, aut. ordblindepædagog.
Olsen, Ib, lærer.
Petersen, Tove Gregers, fru, eksam. gymnastiklærerinde.
R a g o c z y, Cecilie, frk., eksam. lærerinde.
Skovlund, Svend Erik, eksam. lærer.
Wahl, Lizzie, fru, eksam. håndarbejdslærerinde.

Af skolens dagbog 1961-62.
17. august: Skoleåret begyndte.

1. september: 1. klasse modtoges.
13. september: 5 x og 5 y klasse på Kronborg.
19. september: Mindehøjtidelighed for Dag Hammarsskjöld.
21. september: Skoleidrætsdag. 5.-9. klasse deltog.
10. oktober: Skolens 44-års fødselsdag. Efter morgensang optrådte 

de enkelte klasser med sange, sketch etc.
24. oktober: FN-dag.
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1. november: Klasserne påbegyndte en indsamling til „Red Barnet“s 
spedalskhedsarbejde i Indien. Der indkom ialt kr. 1.500,00.

1. december: Salg af UNICEF-kort begyndte. Traditionen tro regi
strerede det dejlige UNICEF-tog salget, som sluttede med kr. 
924,00.

5. december: 7 x, 7 y samt 8.-9. klasse på teknisk udstilling.
10. december: Juleindsamling af tøj, legetøj samt penge til børne

hjemmet „Gertrud Rask’s Minde“ i Grønland.
12. —14. december: Julegaveudstilling med konkurrence om hjemme- 

forarbejdede julegaver.
13. december: Luciaoptog.
13. december: 6 y klasse havde engelsk-aften med film.
22. december: Juleafslutning.
10. januar: Efter en mindehøjtidelighed for frk. Ellen Bryde-Schmidt 

lukkede skolen.
Januar—februar-marts: Gentofte kommunes standpunktsprøver for 5. 

klasse.
1. februar: Skøjtebanen åbnes. Skøjteløb i spisefrikvarteret og gym

nastiktimerne.
20. februar: 2 elever fra hver klasse overværede skole-fjernsynets start.
27. februar: Mikkel Thomsen fra 7 y klasse viste en grønlandsfilm.
28. februar: 25 elever og 3 lærere fra skolen overværede efter indby

delse GI. Hellerup gymnasiums generalprøve på skolekomedie.
6. marts: Afsløring af vægdekoration.

10. marts: 5 x og 5 y klasse slog katten af tønden.
20. marts: 8.-9. klasse i Danmarks Akvarium.
21. marts: 8.—9. klasse på Zoologisk Museum.
22. marts: 5 x og 5 y klasse i Det kgl. Teater til „Hagbard og Signe“.
22. og 29- marts: 6 x og 6 y klasse i teater til „En tjener og to herrer“.
11. april: 4. klasses drenge opførte et selvlavet fuglespil.

4. maj: 4. og 5. maj 1945 mindedes.
5. maj: Fridag - Modenhedsprøve for 1. klasse 1962/63.

Maj : Skriftlige årsprøver for alle klasser.
4—12. maj: 6 x og 6 y klasses lejrskole på Bornholm.

Maj-juni: Den statskontrollerede afgangsprøve for 9. klasse.
8. maj: 4.-5. x og 5 y klasse på tur til „Trelleborg“.

17. maj: 8—9. klasses afskedstur til Frostavallen.
29. maj : 7 x og 7 y klasse på bustur til Soderåsen, Skåne.
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6.-15. juni: Mundtlig årsprøve for 5.-9. klasse.
13. juni: Skoleskovtur.
14. juni: Mundtlig årsprøve og afslutning for 1.-4. klasse.
16. juni: Afslutning for 5.-9- klasse.

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 I960 
om friskoler m. v. Det af staten ydede tilskud er af afgørende betyd
ning for skolens økonomi og gør det muligt trods lave skolepenge at 
aflønne skolens lærerkræfter i overensstemmelse 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 formål 
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 besluttet, 
at forældrekredsen automatisk tilmeldes Dansk Friskoleforening i den 
tid, de har børn optaget i skolen. - Kontingentet er 4 kr. pr. familie 
pr. år og opkræves af skolen sammen med skolepengene.

Fru 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 gennem 
et årligt kontingent at tilvejebringe et fond til disposition for skolens 
leder i skolearbejdet.

Disse midler 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 alle skolens venner en hjertelig tak for den 
hjælp, der herigennem ydes i det daglige arbejde.

Kasserer er: Fru landsretssagfører Toft, Soldalen 10, København 0.
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Tove 6 y.

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 sam
lingen, har fortrinsret til at låne.

For at komme i betragtning ved udlånet er det nødvendigt inden som
merferien at indlevere „ønskeseddel“ til klasselæreren.

Biblioteksbesøg.
1 .-6. klasse har været til undervisning på børnebiblioteket, 7.-9. klasse 

på hovedbiblioteket.

Biblioteket.
Det tidligere „ekstralæsernes bibliotek" er nu tilgængeligt for alle skolens 

elever. Med assistance af et par store piger er der udlån tre gange om ugen 
i 12-frikvarteret. Især 3. klasse har været flittige lånere og er i løbet af året 
blevet „tyk-bogs-læsere“.

Ekstraundervisning.
Særundervisning i dansk er foregået i skoletiden ved ordblindepædagoger- 

ne frk. Olga Arendrup og fru Inger Nissen.
Særundervisning i grammatik er givet gratis to gange ugentlig, væsentligst 

til nye elever.
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Elevjob.
Biblioteksassistenter: Marie-Louise Brimberg (7 y), Ane Otto Peder

sen (8.).
Hjælpere ved 1. kl.: Lilian Bech, Marie-Louise Brimberg (7y).
Mælkemænd: Tom Poulsen, Tom Sass, Christen Zimsen (7 x).
Tetjenere: Karen Krogh Andersen, Betty Venneberg (7x).

Erhvervsorientering.
8.-9. klasserne har i en periode haft erhvervsorientering. Eleverne har dels 

arbejdet med klasseopgaver, dels med individuelle opgaver, så hver enkelt 
har kunnet dyrke sine særlige interesser. Skolens erhvervskartotek samt bånd
film og lydbånd har været anvendt i undervisningen. - 7. klasserne har i 
årets løb haft enkelte orienterende timer.

Film.
Skolens nye tonefilmsapparat har haft en vellykket, men anstrengende 

sæson. Det er naturligt nok især fagene filmkundskab, geografi og natur
historie, der har draget nytte af denne undervisningsform, og af de her 
anvendte film kan nævnes:

En filmoptagelse, Piccolo og Co., Variationer over et filmtema, citater af: 
Månnisker i stad og Don Quijote, Janek stikker af, Levende billeder, 
A Chairy tale, Rythmetic, Hen hop, Begone dul care, Marinus, Cyklisten, 
Indisk landsby, Walkabout, Tennessee dalen, Mount Rainier National Park, 
Middelalderbyen, Storm på en middelalderby, Stenalderen, Broncealderen, 
Jernalderen, Landsbykirken, Chr. 4. som bygmester, Dissektion af torsk, 
Ørredens udvikling, Ålens livsmysterium, Frøernes koncert, The life Cykle 
of the Newt, Skrubtudsen, Dykkende fugle, Fugleunger, Fuglene bygger 
rede, Gøgeungen, Landsvalen, Egernet, Ved rævehulen, Hamsteren, Fa
brikken Caroline.

Fællestime.
I det forløbne skoleår har der i perioder forsøgsvis været arrangeret en 

ugentlig fællestime for 7. og 8.-9. klasse.
Hr. Skovlund har gennemgået filmens historie og udvikling af det tek

niske apparatur ved fortælling med filmsillustrationer. Endvidere filmens 
virkemidler: Billedkomposition, kameravinkler, belysning, lyd og klipning. 
Gennemgangen mundede ud i samtaler om filmens magt og muligheder.

Fru Høffding har givet en kortfattet oversigt over musikkens grundbe
greber: Rytme, nodelæsning, intervaller m. m.

Hr. Olsen har forestået et frivilligt kursus i brug af regnestok. Som følge 
af den store interesse - ca. 30 deltagere - vil kursus blive gentaget i det 
kommende skoleår.

Færdselsundervisning.
Alle klasser har i april-maj af skolens egne lærere modtaget undervisning 

efter de retningslinier, der blev angivet på et lærerkursus (Hellerup skole - 
marts 1962), foranstaltet af Gentofte kommune og færdselspolitiet.
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Undervisningen sluttede torsdag den 3. maj med en „Hvem véd hvad i 
færdsel“ og forevisning af farvefilmen „Cyklisten“.

Gaver.
For større og mindre gaver til skolens samlinger bringes herved en hjerte

lig tak.

Gentofte kommune.
Skolen takker på forældrenes vegne Gentofte kommune for gratis hel

bredsundersøgelse, skoletandpleje samt skolemælk- og vitamintilskud.

Gymnastikdragt 2.—9- kl.
Piger: Hvid bluse med korte ærmer - blå shorts - hvide gymnastiksokker 

- spartasko - gummisko uden hæle.
Drenge: Rød trøje med korte ærmer — sorte benklæder - hvide Ollerup- 

sko — gummisko uden hæle.

Julegavesløjd.
Efter de traditionelle retningslinier arbejdede i år ca. 50 elever fra 3. kl. 

og opefter på skolen i de sidste 2 måneder inden jul. Én eftermiddag om 
ugen samledes de forskellige hold hver i deres klasseværelse, der lynhurtigt 
blev forvandlet til et brugbart værkstedsrum. Et sted gjaldt det fletning med 
peddigrør og fremstilling af læderarbejder. I et andet værelse var bordene 
dækket med fine hvide duge, der efterhånden blev klippet i stykker og for
vandlet til højst personlige bordløbere, småduge og servietter ved hjælp af 
farvestrålende linoleumstryk. I den „gule“ stue blev istidens aflejringer af 
rødler tage grundigt under behandling, thi her trillede rappe fingre lerpølser 
og formede skåle, askebægre og figurer, der alle efter endt behandling blev 
sendt til brænding og kom tilbage som dejligt glinsende keramik.

Alle resultaterne blev - sammen med de hjemmelavede ting fra julegave
konkurrencen - fremvist ved en 3-dages udstilling, inden de blev bragt 
hjem til indpakning.

Konfirmationsforberedelse.
Skolen følger - om end med beklagelse - det kommunale skolevæsens om

lægning af tidspunktet for konfirmationsforbedeisen til fremtidigt at finde 
sted i 7. klasse.

Lærerbørn.
Fru Liselotte Iversens søn Thomas blev født den 10. august 1961.
Fru Signe Ehrhardts datter Gitte blev født den 26. august 1961.
Fru Doris Wamberg Bischoffs datter blev født den 11. april 1962.

Musiktimer.
Fru Høffding har igen i dette skoleår haft private musikhold, hvor ialt 

30 elever fra skolens yngre klasser har deltaget.
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Mælk og vitamintilskud.
Eleverne i 1.-7. klasse kan gratis i tiden 1. september-31. maj få % 1 

sødmælk samt fra 1. november-30. april 1 vitaminpille daglig. Hjemmene 
vil i august måned modtage tilmeldingsblanketter.

Optagelsesprøver.
Alle elever, der ønskes optaget i skolen, underkastes en prøve for at sikre, 

at de pågældende er i besiddelse af den modenhed, de kundskaber 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.

Skolebio.
Eleverne i 5.-9. klasse har deltaget i Skolescenens Bio.

Skolelægen.
Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersøgelse 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 skolesundheds
plejersken fører desuden i samarbejde med tuberkulosestationen i Lyng
by den regelmæssige kontrol med hensyn til tuberkulose og calmettevacci
nation.

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 iøvrigt ved henvendelse 
til skolen få oplyst, hvornår skolelægen træffes.

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

Skoletandpleje.
Der ydes gratis tandpleje til elever boende i Gentofte kommune, i Frede

riksberg kommune samt i enkelte omegnskommuner.
Elever med bopæl i andre kommuner kan mod betaling komme ind under 

samme ordning.
I skoleåret 1961-62 har 105 elever været til behandling.

Sløjd.
Også i år har 7. klasses piger fået undervisning i sløjd.

Sparemærker.
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. 6 x og y klasse har desuden gennem 2 5-øres 
sparemærker haft lejlighed til at spare sammen til deres lejrskole.
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Svensk.
I april måned har 7. klasse modtaget undervisning i svensk af den svensk

fødte amanuensis, fru Silvia Ludvigsen.

Svømning.
6.-9. klasse har haft 1 ugentlig times svømmeundervisning i Østerbros 

svømmehal.
33 elever har taget svømmemærket; 17 i bronze, 12 i sølv og 4 i guld.

Ugens billede.
Den skiftende udstilling af reproduktioner på skolens opslagstavle er 

blevet ført videre, og billedudvalget har i denne sæson bestået af ting af 
de allersidste års mest fremtrædende malere.

Den så omstridte „moderne kunst“ har vist en indiskutabel evne til at 
chokere, henrykke, irritere og frem for alt til at inspirere til diskussion. 
De små orienteringer om billederne ved skolens fælles morgensang er for
søgsvis inddraget til fordel for samtaler i tegnetimer, der jo giver mulighed 
for en mere stadie-tilpasset behandling af emnet.

„Vores egen ramme".
Som en pendant til „Ugens billede“ udstiller klasserne på skift selvgjorte 

billeder i glas og ramme i underetagen. Billederne udvælges af en lille 
komité fra hver klasse, og valget begrundes derefter over for klassen.

Skolebetalingen.
Den årlige skolebetaling, som opkræves i 10 månedlige rater 

(alle måneder undtagen juli og august), udgør:
1. klasse.............................................. 400 kr.
2. klasse.............................................. 480 kr.
3. klasse.............................................. 500 kr.
4. og 5. klasse..................................... 520 kr.
6. 7., 8. og 9. klasse.......................... 550 kr.

Søskende har moderation.
Skolen modtager gerne forudbetaling for hele skoleåret eller dele 

heraf, idet administrationen derved simplificeres.
For elever i 1.-5. klasse, der enten ved skoleårets begyndelse er bo

siddende uden for Gentofte kommune eller optages i 
løbet af skoleåret, betales for det pågældende skoleår 40 kr. 
ekstra, da der ikke ydes kommunalt tilskud for disse elever.

For elever, som optages i skolens 5., 6. eller 7. klasse, betales hen- 
holdvis 40, 60 og 120 kr. ekstra pr. år indtil udgangen af 7. klasse.
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Ved indmeldelse betales 10 kr.
Brændselspenge betales i november og februar.
Betalingen for undervisningsmaterialer, modtaget på skolen, op

kræves kvartalsvis bagud med hele kronebeløb, ide ørebeløb overføres 
til næste kvartals regnskab.

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

Skolebetalingen bedes indbetalt snarest efter regningens modtagelse 
og direkte til skolens postkonto nr. 836 19 ved benyttelse af det til
sendte indbetalingskort eller eget girokort. I sidstnævnte tilfælde bedes 
opgivet regningens løbenummer. Betalingen kan også ske ved indbeta
ling direkte til skolen og da helst ved krydset check udstedt til skolen. 
I dette tilfælde bedes regning og indbetalingskort medsendt, hvis kvit
tering ønskes. Man bedes så vidt muligt undgå at medgive børnene 
kontante beløb til betaling af skoleregningen.

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.

Ordensregler.
Elevernes skolerekvisitter og tøj skal være mærket med tydeligt navn. 
Alle bøger skal være forsynet med omslag.
Glemte sager foræres bort en uge efter skoleårets afslutning.
Cykler, anbragt på skolens grund, bør være aflåsede, da skolen ikke 

kan påtage 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 sygdom 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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