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DEN

SELVEJENDE

INSTITUTION

BUSSES SKOLE
1970 -1971

Den selvejende
institution
Busses skole

Bestyrelse

Skolen oprettedes i 1917 af fru Kirsten Busse, der
ledede den, til hun i 1948 overgav den til sin datter,
fru Inger Lund.
Den 13. marts 1969 blev DEN SELVEJENDE INSTI
TUTION BUSSES SKOLE stiftet, idet fru Inger Lund
ønskede at trække sig tilbage.

Direktør Torben Fredholm (kasserer)
Retsassessor Boris Hansen
Fru Sonja Harboe (næstformand)
Vicestadsbibliotekar Svend H. Stilling
Landsretssagfører Erik Toft (formand).

Tilsynsførende

Det af ministeriet anerkendte offentlige tilsyn med
skolen udøves af pastor Gunner Tjalve.

Busses skoles
forældre
forening

Samtlige forældre, der har børn i den selvejende insti
tution Busses skole, er forpligtede til enten at være
aktive medlemmer af BUSSES SKOLES FORÆLDRE
FORENING eller til at betale et af generalforsamlin
gen for hvert enkelt år fastsat indskud.
Der henvises i øvrigt til vedtægterne.

Skole

Skolen har hidtil bestået af en 7-klasset hovedskole
med fuld undervisning af børn i den skolepligtige al
der.
Desuden har der til skolen været knyttet et 8. og
9. skoleår, der afsluttedes med en statskontrolleret
prøve.
Fra august 1971 oprettes børnehaveklasse.
Med skolepligtens udvidelse fra 1972 og 1973 er det
meningen at føre klasserne udelt igennem til og med
9. skoleår.
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Elever, der er egnede dertil, vil herefter fra 9. klasse
på lige fod med elever fra de kommunale skoler kunne
indstille sig til optagelse i gymnasiet eller realklas
sen.
Elever, der ønsker at gå ud af skolen efter 9. klasse,
vil stadig kunne afslutte skolegangen med 9. klasses
statskontrollerede prøve.
Skolen har i skoleåret 1970-71 haft ca. 130 elever.
Klassekvotient 15 til 18.
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Lærerkræfter:

Andersen, Jens Kr.:

engelsk, tysk.

Arendrup, Olga:

engelsk, specialundervisn.

Fallesen, Jens-J.:

dansk, kristendoms
undervisn.

Gjerløff, Karen Margrete: håndarbejde.
Hansen, Winnie:

regning, matematik.

Høffding, Aase:

musik.

Iversen, Liselotte:

engelsk, regning.

Kjeldsen, Mette:

regning, matematik, gymna
stik, tysk, orientering.

Jespersen, Bodil:

dansk, orientering.

Larsen, Liselotte:

dansk, engelsk, tysk,
regning.

Ludvigsen, Brita:

dansk, regning, rytmik,
musik.

Madsen, Arne:

dansk, orientering, form
ning, sløjd.

Nissen, Erik:

dansk, orientering, fysik,
gymnastik.

Schram-Nielsen, Annett: dansk, specialundervisn.

Simmelsgaard, Ellen:

dansk, regning.

Rode, Jytte:

håndarbejde, formning,
skrivning.
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Praktiske oplysninger

6

Bogliste

Fra kontoret udleveres en liste over de ved skolen an
vendte bøger.

Boglån

Skolen disponerer over en samling lærebøger 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 nød
vendigt inden sommerferien at indlevere „ønskesed
del“ til klasselæreren.

Forsikring

Skolen har ved Gentofte kommunes velvilje hos Land
kommunernes Ulykkesforsikring G/S kunnet tegne en
„frivillig skolebørnsforsikring“, som i et vist omfang
dækker skader på skoleelevers person eller person
lige ejendele, som måtte være en følge af ulykkes
tilfælde eller skader, overgået eleverne inden for sko
lens arealer i skoletiden, på den normale vej til eller
fra skolen (skolevejen), under skoleudflugter o. lign.,
herunder ophold i feriekolonier, week-endhytter, lejr
skoler, på badeanstalter og i svømmehaller, under
skolens ledelse og tilsyn. Endvidere omfatter forsik
ringen elever, der i forbindelse med undervisningen
uden lærerledsagelse besøger virksomheder og insti
tutioner.
Yderligere er der tegnet abonnement hos Falck.

Gymnastikdragt

Pigernes gymnastikdragt: Blå crepenylon-dragt, mo
del „Athen“, blå plastsokker til indendørs brug, blå
sokker og tennissko til udendørs brug.
Drengenes gymnastikdragt: Lyseblå trøje med korte
ærmer, mørkeblå benklæder, hvide ollerupsko til in
dendørs brug, hvide tennissko til udendørs brug.

Konfirmations
forberedelse

Konfirmationsforberedelse finder sted i vinterhalvåret
i 8. klasse.

Materialer

Stilehæfter samt regne- og kladdehæfter udleveres
på skolen.

Mælk

Eleverne i børnehaveklassen og 1.-7. kl. får gratis
hver dag hele skoleåret igennem ’A I sød- eller kær
nemælk.

Sygdom

Hvis en elev angribes af en børnesygdom eller syg
dom af alvorlig smitsom art, bedes det snarest med
delt skolen.
Fritagelse for gymnastik: Ønskes fritagelse ud over
4 uger, kræves der lægeattest på særlig blanket.

Yderligere
oplysninger

Elevernes tøj og andre ejendele bedes mærket med
navn.
Penge må ikke efterlades i overtøj eller tasker, men
afleveres til klasselæreren til opbevaring.
Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne ting.
Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de
måtte tilføje skolen og dens ejendele.
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Aktiviteter på skolen
Featuredage

„I dagene 18.-20. november annullerer skolen det nor
male skema og tilrettelægger i stedet en undervisning,
hvor alle elever og lærere i alle timer i de tre dage
beskæftiger sig med emnet: Mellemfolkelig forståelse.“
Bag denne meddelelse, der blev udsendt til foræl
drene, lå et ønske om

1) at prøve nye arbejdsformer
2) at forsøge at sætte samarbejde og forståelse som
det primære mål for undervisningen.
Ad. 1: Vi har i det daglige ikke megen mulighed for
at prøve nye arbejdsformer, og i den traditionelle
klasseundervisning, kombineret med gruppearbejde,
kan ønsket om nye metoder opstå.
Ad. 2: I anledning af FN’s 25-års fødselsdag var det
nærliggende at beskæftige sig med problemer, denne
organisation søger at løse. Når det ikke blev timer
i FN’s opbygning og struktur, skyldes det, at vi på et
meget tidligt tidspunkt som overordnet mål satte mel
lemfolkelig forståelse, det vil i vores situation sige
samarbejde og forståelse mellem store og små,
imellem klasserne og mellem arbejdshold. Det skulle
ikke være skemaer, men mennesker, deres arbejde,
levevis, kunst osv., der skulle arbejdes med.
Formålet var altså mellemfolkelig forståelse, stoffet
var mennesker i andre lande.
Vi startede med en uge inden at uddele en liste over
emner, hvor man kunne krydse af, hvad man helst
ville beskæftige sig med. Der var 11 emner og des
uden mulighed for mindre hold med valgfrit emne.
Med få undtagelser kunne alle klasser vælge imellem
de samme emner, og derved fik vi delt eleverne på
tværs af klasseskel.
Dagene formede sig efter et bestemt skema, idet der
som start på hver dag var en film, derefter arbejdedes
der i grupper til kl. 13, 1.-3. klasse gik hjem, og re
sten så film igen til kl. 14. Dog blev den sidste halve
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dag brugt til udstilling og præsentation af arbejdet.
Det var lagt meget manuelt an, så alle, også de yng
ste, havde mulighed for at deltage fuldt ud. Endvidere
var det tilladt og også meningen at gå rundt og se,
hvad de forskellige grupper lavede, d.v.s. så åbent
som muligt.
1 de dage, det varede, var hele skolen praktisk talt
på den anden ende, og det var forrygende 3 dage.
Alle havde deres fornemmelse af, hvordan det var
gået, men vi ville alligevel gerne have verificeret vo
res anelser: ca. 14 dage efter uddelte vi igen et spør
geskema, denne gang om, hvordan man havde syn
tes om det. Der kom mange positive ting frem, og til
spørgsmålet: „Hvad var du mest glad for?“ svarede
28 „samarbejdet“. M.h.t. tiden mente næsten halv
delen af eleverne, at der havde været for lidt tid.
Det var meget positivt, men der var også utilfredse.
Nogle mente, det var kedeligt, andre, at der var for
få film, atter andre, at der var for mange. Men hoved
indtrykket var yderst positivt.
Udover det kom der mange ideer til fremtidige feature
dage og mange forslag til organisation af arbejdet.
Det var et eksperiment, og resultatet må betragtes un
der den synsvinkel. Men da både elevers og læreres
erfaringer synes positive, er det måske noget, vi kan
gentage.
Mette Kjeldsen.

Forældremøder

Der har i vinterens løb været afholdt forældremøder
under forskellige former. Bl. a. har eleverne fra 5.-9.
klasse deltaget, når deres forældre var på skolen. Der
har været diskuteret problemer, vist lejrskolebilleder
og været holdt foredrag.

Færdselslære

Alle skolens elever modtager i årets løb færdsels
undervisning.
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Lejrskole

Lykken er at komme på lejrskole
I september 1970 var Hovedbanegården samlingssted
for os, 6. kl., Busses skole. Præcis kl. 772 steg vi Ind
i toget, der ville føre os til Ålborg. Herfra kørte vi med
bus til pension „Højgården“ ved Fjerritslev, hvor vi
skulle tilbringe de næste 8 dage.
Lykken er at stå i mudder til knæene
På tredie-dagen skulle vi på en tur til Fosdalen, der
lå ca. 7 km væk. Da vi havde gået lidt over 1 time, var
vi komplet udmattede, men det lettede, da vi så en
isbod forude, hvor vi købte is. (Madsen gav). På hjem
turen skød vi genvej gennem en mose, men det vi
ste sig hurtigt, at det aldeles ikke var nogen genvej,
da vi kom en halv time senere hjem end beregnet.
Det var og blev en muddertur, men efter at have truk
ket hinanden op nåede vi mere døde end levende
hjem.
Lykken er at „bade“ i september
På vores skema for lejrugen stod der Skagen.
Vi kørte først til Børglum kloster, hvor vi så på kirken
og studerede dens form. Derefter kørte vi med vores
bus til Råbjerg mile. Her delte vi os i to hold og prø
vede på at fange hinanden. Efter mange slåskampe
og skrammer tog vi ind på en kro og spiste vores
medbragte mad.
Da vi var blevet mætte, måtte vi ryste fedtet af os, og
det fik vi sandelig også gjort, da vi skulle rende op
ad Skagens fyrtårns 210 trappetrin. Derefter fik vi de
resterende kilo bumpet af, for vi måtte tage med
„Sandormen“ ud til Skagens spids, hvor vi stod med
et ben i hvert hav (det var lidt vådt!!).
Nu dyttede bussen efter os, så vi måtte hjem.
Vi arbejdede også i grupper og havde mange spæn
dende opgaver.
Ulykken er at rejse hjem
Sorgens dag var kommet. Alle for rundt i stalden den
sidste dag for at sige farvel til dyrene. (Der var no
gen, der havde kastet deres kærlighed på grisene).
Hjemturen var ganske behagelig, da næsten alle sov.

Tak for turen.
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Lars, Helle, Jakob.

Musik

Hører det nogen steder hjemme, at man får stukket
en mund-harmonika i hånden og lidt efter har ud
forsket den så meget, at man kan præstere den helt
rigtige underlægning til en bestemt situation. Ja, hvis
man som udgang har, at lyde ikke altid skal være
„rigtig“ musik, altså toner, men godt blot må være
lyde.
Dermed er jeg ved to vigtige områder af 6. klasses
musikaktiviteter: 1) traditionel musiceren på mange
forskellige instrumenter med tilhørende sang og teori,
og 2) lydformning, hvor man altså godt kan „god
kende“ den musikalske oplevelse, det giver ham, der
får spændende lyde frem af et instrument, han ikke
ville kunne beherske i aim. sammenspil.
At lydforme er ikke nødvendigvis straks at kaste sig
over de største trommer og ville lave tordenvejr og
kanonbulder hele tiden. Vi begynder med os selv og
udforsker mulighederne. Det viser sig jo så, at vi kan
producere næsten i det uendelige af forskellige
lyde, ... den store, „fede“ tromme må godt vente
lidt ...
Udgangspunktet for denne frie musiceren kan være
et stemningsbillede (f. eks. et uvejrs forløb), eller et
handlingsforløb (som halvdelen af børnene evt. kan
vise som pantomime, mens resten laver lyden), det
kan være musik til digte, tekster, billeder - og det
kan være helt abstrakt.
Et andet vigtigt område er bevægelse.
Mange elsker at danse folkedanse, rigtig lære dem
fra grunden, men er der lidt for mange trin og takter
at holde rede på, falder begejstringen hos nogen ...
„må vi ikke bare danse rundt“. Vi kan tage på musi
kalsk rundrejse i verden. Alle kan være med, og jeg
behøver ikke teoretisere mange øjeblikke over for
skellen mellem stive, bløde, voldsomme bevægelser,
for når jeg skifter mellem afrikansk kwela, russisk
troika, og indisk „metal“ musik, er snakken temme
lig overflødig.
Bevægelse er både stor- og finmotorikken. Det er
både at løse op, og det er finkontrollen. D.v.s. at vi
dyrker de store frie bevægelser, og vi dyrker panto11

mimens mindste virkemidler. Og man kan naturligvis
ikke undgå at lade faget „skabende dramatik“ blande
sig rigtig godt og grundigt ind i faget „musik“.
Brita Ludvigsen.
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Skolebio

Med sæsonen 1970-71 slutter „Skolebio“ sin aktivitet.

Skolelægen

Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæs
sig 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 sædvan
lige læge. Skolelægen og skolesundhedsplejersken
fører desuden i samarbejde med tuberkulosestationen
i Lyngby den regelmæssige kontrol med hensyn til
tuberkulose og calmettevaccination.
Undersøgelsen finder sted en gang årligt, og hjem
mene underrettes om tidspunktet. Hvor undersøgel
sen giver anledning til det, sætter skolelægen sig i
forbindelse med hjemmet, og forældrene kan ¡øvrigt
ved henvendelse til skolen få oplyst, hvornår skole
lægen træffes.
Skolens læge er dr. Klaus Vollmond.
Sundhedsplejerske er Lise Larsen.

Skoletandpleje

Der ydes gratis tandpleje til elever boende i Gentofte
kommune.
For Københavns kommune gælder følgende ordning:
Elever i 1.-6. kl. behandles gratis på kommunens
tandklinik, og elever i 7.-9. kl. kan få tilskud til tand
behandling hos privat praktiserende tandlæge.
For Frederiksberg og Lyngby-Tårbæk kommuner gæl
der følgende ordning:
Elever kan behandles gratis på de respektive kom
muners skoletandklinikker ved henvendelse til hhv.
skoleforvaltningen på Frederiksberg eller Lyngby råd
hus.

For Søllerød kommune gælder følgende ordning:
Elever kan få tilskud til behandling hos privat prakti
serende tandlæge ved henvendelse til skoleforvalt
ningen, Søllerød rådhus.
Andre kommuner: 1 hvert enkelt tilfælde må foræl
drene søge den hjemmehørende kommunes skole
væsen om tilladelse til benyttelse af Gentofte kom
munes skoletandklinik.

Specialundervisning

Der gives i skoletiden særundervisning i dansk og
regning i det omfang, man skønner det nødvendigt.

Tak

For økonomisk støtte, lån, tilskud til fripladser samt
ethvert gavebeløb bringer skolen herved sin hjerte
ligste tak.
En særlig tak til fru Kirsten Lauritzen for den store
økonomiske hjælp hun ydede i form af pengegave til
fripladser og lån til drift og inventarkøb ved skolens
overgang til selvejende institution. Det var en uvur
derlig hjælp i en vanskelig tid.
Vi siger Gentofte kommune tak for megen hjælp og
velvilje i årets løb, - desuden for lån af Hellerup sko
les gymnastiksale.
Med skoleåret 1970-71 slutter et meget gammelt „lån“
af Gammel Hellerup gymnasiums sløjdsal.
Det kan ikke altid have været let for gymnasiets rek
tor og lærere at have vore „små“ elever løbende til
og fra imellem deres egne store, og samtidig med,
at der fra Busses skole lyder en hjertelig tak for
mange års husly til sløjdundervisningen, skal der lyde
en tak for stor tålmodighed under gæsteriet.

Inger Lund’s legat

Ved fru Inger Lund’s afgang som skoleleder for FRU
BUSSES SKOLE med udgangen af skoleåret 1968/69
blev der af en af skolens forældre oprettet et legat i
fru Lund’s navn, hvis renteudbytte årligt skulle benyt
tes til gavn for den selvejende institution BUSSES
SKOLE efter bestemmelse fra fru Lund, der besluttede
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foreløbig at overdrage renterne til BUSSES SKOLE’s
leder til fri benyttelse til afholdelse af udgifter, der
ikke umiddelbart kunne henføres til skolens driftsregn
skab.
Beløbet udbetales på skolens fødselsdag den 10. ok
tober. Skolen har med tak modtaget beløbet for skole
året 1970/71. Det er blevet brugt til hjælp ved lejr
skoleophold.

Dagbogen 1970/71
11. aug.:

Skoleåret begynder.

18. aug.:

1. kl. modtages.

3. kl. på bondegård. B. Jespersen.
Skolen afholder idrætsdag på Gentofte stadion.
2.-8. sept.: 6. kl. på lejrskole til „Højgården". Hjortdal, L. Iver
sen, A. Madsen.
17. sept.:
1. kl. forældremøde.
18. sept.:
8.-9. kl. i Ungdommens teater til „Radiserne“.
A. Madsen.
22. sept.:
7. kl. på Gladsaxe teater til „Indianerne“. A. Madsen.
20. aug.:
26. aug.:

Faglokalerne, Onsgårdsvej 16, tages i brug.
25.-26. sept.: 4. kl. på Storedam. B. Ludvigsen, M. Kjeldsen,
J.-J. Fallesen.
25. sept.:

8. okt.:
10. okt.:
16. okt.:
29. okt.:

2. nov.:

6. kl. indbyder til klassefest.
Skolens fødselsdag. Afholdes med film i salen for
hele skolen.
3. kl. på Landbrugsmuseet i Lyngby. B. Jespersen.
8.-9. kl. i Brede til Buddha-udstilling. A. Madsen,
E. Nissen.
UNICEF-kortsalget starter. Der indkom kr. 1.495,-.

5.-9. kl. skolefest.
Skolefotografering.
18.-20. nov.: F.N.-dage. Hele skolen arbejder med „mellemfolke
lig forståelse".
26. nov.:
5. kl. forældremøde.
6. nov.:

10. nov.:
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30. nov.:
2.-3. dec.:

3. dec.:

8.-9. kl. forældremøde.

7. kl. undervises i nødhjælp af dr. Gøtsche.
5. kl. i skolebio.

19. dec.:

Juleafslutning.

11. jan.:

8.-9. kl. orientering i København. E. Nissen.

13. jan.:

Undervisningsministeriets fagkonsulent i engelsk på
skolen.

14.-21. jan.: 8.-9. kl. i Norge. A. Madsen, A. Schram-Nielsen.
2. feb.:

8.-9. kl. til søforhør, „Prinsesse Margrethe“. A. Mad
sen.

3. feb.:

Skolebio.

17. feb.:

4. kl. på Nationalmuseet. M. Kjeldsen.
Inviteret til generalprøve på GI. Hellerup gymnasium.
Skolebio.

23. feb.:

5., 6., 7., 8. og 9. kl. m. forældre „Orientering om for
bruget af hash og hårdere stoffer“ ved overbetjent
V. Frederiksberg politi Kaj Friemel.
7. kl. forældremøde.

4. marts:

5. kl. på bibliotek. L. Larsen, E. Simmelsgaard.
4. kl. på bibliotek.

8.-13. april: 9. kl. i erhvervspraktik.
10. april :

6. kl. på Nationalmuseet. A. Madsen.

16. april:

Pernille Sølling-Jørgensens far viser Afrika-film i
5. kl.

20.-27. april: 7. kl. på Samsø. L. Larsen, E. Nissen.
23. april:
8.-9. kl. i Ungdommens teater til „Forskellen er ens".
A. Madsen.
29. april:
3. maj:

18. maj:

21. maj :
26. maj :

1.-3. juni:
5. juni:
12. juni:
15. juni:
17. juni:

6., 7., 8. og 9. kl. skr. årsprøve.

Skolemodenhedsprøver for den kommende 1. kl.
4. kl. på tur til Teknisk museum. M. Kjeldsen.
5. kl. på tur i skoven. L. Larsen, E. Simmelsgaard.
1. kl. på skovtur. B. Jespersen, M. Kjeldsen.
7. kl. på Frihedsmuseet. A. Madsen.
3. kl. på Nationalmuseet. B. Jespersen.
6. kl. på tur. Musikhistorisk museum, Christiansborgs
slotsruiner, Gammel Strand, kanalrundfart, Botanisk
have. B. Ludvigsen.
Udstilling af elevmaterialer.

6. kl. på fugletur med ornitolog tidlig morgen.
A. Madsen.
7. kl. på fugletur med ornitolog tidlig morgen.
A. Madsen.
1.-4. kl. Forældredag og afslutning.
5.-9. kl. Afslutning med efterfølgende gilde for
udgående elever og deres forældre.
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Indmeldelse

Indmeldelse finder sted ved henvendelse til skolens
leder, frøken Olga Arendrup.

Børnehaveklasse

Fra august 1971 oprettes der børnehaveklasse ved
skolen.
Den vil blive ledet af børnepædagog, fru Bodil FriisHansen.
Ifølge undervisningsministeriets cirkulære om børne
haveklasserne „skal børnene her beskæftiges under
hensyntagen til deres alder og udvikling, hvorved det
navnlig skal tilstræbes at gøre dem fortrolige med
den daglige tilværelse på skolen, mens der ikke må
gives egentlig undervisning helt eller delvis svarende
til undervisningen i 1. klasse.“
Når skolen nu åbner sin første børnehaveklasse, stil
les den over for en ny opgave. Forældrene overlader
deres børn til skolen på et endnu tidligere alderstrin,
end tilfældet før har været - det forpligter yderligere og det store ansvar er os bevidst. Vi glæder os til at
gå i gang, og vi ser hen til et godt samarbejde med
forældrene.
Vi vil fra første færd bestræbe os på at opnå sam
klang i gruppen, så alle kan befinde sig godt.
En del love og bestemmelser må der til, - de er nød
vendige, for at samarbejdet børnene imellem skal lyk
kes. Man må lære dem at tage hensyn, så alt ikke
ender i kaos.
I den lyse tid vil meget af dagen blive tilbragt uden
dørs, hvor vi vil prøve at finde gode muligheder for
udvikling.
Sang, musik, rytmik og dramatik vil optage meget af
tiden, ligesom der vil blive sørget for værkstedsma
terialer f. eks. ler, papmaché, våde farver og „værdi
løse materialer“.
Forskellige emner vil blive taget op, - børnene skal
illustrere og digte, - vi vil tage naturen ind i skole
stuen og selv gå ud i naturen.
Store og små begivenheder i skolens liv vil børne-
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haveklassen deltage i, ligesom vi håber at kunne få
del i børnehaveklassens liv.
Ferier og fridage følger den øvrige skole.

Optagelse af elever

Børn, der indmeldes i skolen, kommer inden optagel
sen til en prøve for at sikre, at de pågældende er i
besiddelse af den modenhed, de kundskaber og ev
ner, der gør dem egnede 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.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og i henhold til ved
tægterne.
Der betales for den måned, hvori udmeldelsen sker,
samt for de to følgende.

Skolebetaling

Skolepengene udgør for tiden årligt:
Børnehaveklasse ............................. 750 kr.
1. klasse .......................................... 850 kr.
2. klasse .......................................... 950 kr.
3. klasse .......................................... 1050 kr.
4. og 5. klasse ................................. 1100 kr.
6.
, 7., 8. og 9. klasse ............. 1150 kr.

Der betales i 10 lige store rater, som forfalder den 1.
i hver måned - september til juni incl.
Søskende har moderation, således at der for 2 børn
opnås en reduktion på ialt 150 kr. årligt. For 3 børn
er reduktionen 250 kr. årligt. 4. barn og følgende går
gratis.
Skolen modtager gerne forudbetaling for hele skole
året eller dele deraf, idet administrationen herved
forenkles.
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Friplads

Friplads - normalt kun halv - kan søges i begrænset
omfang.
Der søges for et år ad gangen.
Der kan almindeligvis først søges om halv friplads,
når barnet har været elev i skolen i to år, og når fa
miliens forhold i øvrigt taler herfor.

Stipendier

Fra Ungdommens Uddannelsesfond kan der søges
stipendier til elever over undervisningspligtig alder.
Der søges ved skoleårets begyndelse efter nærmere
bekendtgørelse.
Endvidere kan man hos Københavns Amtsskoleråd
søge understøttelse til skolegang ud over den under
visningspligtige alder.
Det er en betingelse for at komme i betragtning, at
ansøgeren har bopæl i Københavns amts skolekreds,
d.v.s. Frederiksberg kommune, Nordre- og Søndre
Birk med Amager Birk.
Ansøgningsskemaer fås hos kommunalbestyrelserne.

Det ny skoleår

Det ny skoleår begynder tirsdag d. 10. august klok
ken 9.00.
Den ny 1. klasse begynder torsdag d. 12. august klok
ken 9.00.
Børnehaveklassen begynder tirsdag d. 17. august
klokken 9.00.

Alle illustrationer er elevarbejder

Træffetid

Adresse

Giro

Skolens leder frøken Olga Arendrup træffes mandag
og onsdag kl. 13.05-14, fredag kl. 9.15-10 samt efter
aftale. Telefon HE 4053.
Kontoret er åbent alle skoledage kl. 9.15-13. Tele
fon HE 4053.

Strandparksvej 15, 2900 Hellerup.

Postkonto nr. 15 91 95.

