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Træffetid Kl. 13—14 (Lørdag undtagen) samt efter Aftale.

Forældrekredsen.
29. Maj 1934 blev der paa et Forældremøde — ifølge Under
visningsministeriets Bekendtgørelse af 24. Marts 1934 —
dannet en Forældrekreds tiltraadt af samtlige Skolens
Forældre. Som første Bestyrelsesmedlemmer valgtes:
Hr. Kontorchef i Undervisningsministeriet
C. Hegermann-Lindencrone (Formand).
Hr. Direktør A. Bruhn.
Fru Prokurist C. Kjeldsen.
Hr. Læge Vincent Næser.
Fru Dr. med. Viggo Schmidt.

30. Oktober 1 934 fik Skolen Undervisningsministeriets Aner
kendelse som Privatskole, der „selv har Ret til at bestemme,
paa hvilken Maade Skolen skal styres og det stedlige Til
syn med Skolen føres“.
Det af Ministeriet anerkendte offentlige Tilsyn med
Skolen blev overtaget af Hr. Sognepræst E. Thaning,
Hellerup.

Optagelsesprøven til 1. Mellemskoleklasse.
22. Februar 1934 fik Skolen Undervisningsministeriets Aner
kendelse til at afholde Optagelsesprøven til 1. Mellemskole
klasse paa Skolen og med egne Lærerkræfter med Tilsyn
fra Prøveudvalget, af Hr. Skoledirektør Vinten og Under
visningsinspektør Dr. Højberg Christensen.

19 26 opnaaede Skolen Statstilskud.
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kommunalt Tilskud.
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Flaget hejses.

Skolen.
Skolen bestaar af 5 Forberedelsesklasser
hvorfra Eleverne efter bestaaet Optagelsesprøve optages i Kom
munernes eller Statens Mellem- og Gymnasieskoler —
og desuden for de Elever, som ikke skal ind i Mellemskolen, af
eksamensfri 4 aarigt Fortsættelseshold.

Børn, som ikke skal have nogen afsluttende Eksamen, kan
saaledes blive i samme Skole hele deres Skoletid.

Elevantallet i en Klasse ligger som oftest omkring 12 og
overstiger ikke 20.
Til Skolen hører ca. 1000 m2 Legeplads og Have.
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Et Frikvarter.

En Time i Husflid.

Nu, da saa mange nye Skoletanker og Skoleplaner dukker
op, skal jeg her i Korthed gøre Rede for hvilke Skoletanker
og hvilken Skoleplan, der ligger bag ved denne Skoles Arbejde.
Vi vil optage alt, hvad vi synes er godt af det nye, men
vi vil ogsaa beholde alt det gamle, der har Værdi.
Uden en vis Fasthed i Skolearbejdet naas næppe et til
fredsstillende Resultat.
Skoletanker.
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 i den
Tid, Barnet er betroet den. Derfor er Samarbejde mellem Skole
og Hjem af saa stor Vigtighed; de maa forstaa, ikke modarbejde
hinanden.
Børn tilbringer saa stor en 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.
Hvis Barnet ikke trives i Skolen, maa Hjemmet straks meddele
Skolen det. Saa er der enten noget i Vejen med Skolens For
hold til Barnet eller med Barnets Forhold til Skolen. Ofte er
det, der for Barnet er en stor Hindring, kun en Bagatel, som
let kan rettes. Kendskabet til det enkelte Barn erhverves bedst,
naar Klasserne er smaa.
Børn er af Naturen virksomme. Det værste, man kan gøre
et Barn, er at forlange, at det skal være fuldstændig passivt.
Denne Trang til at foretage sig noget vil vi benytte til at lære
dem at arbejde og lære dem Værdien og Glæden af et godt
udført Arbejde.
Børn vil tages alvorligt — baade i Leg og Arbejde. De
holder af at prøve deres Kræfter og Evner, men byder man
dem Opgaver, som ligger over deres Kræfter, nedlægger de
fleste af dem straks Arbejdet.
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Børn kan og skal ikke naa lige langt, men saa langt, som
de evner. Det er Skolens Opgave at forlange netop det Arbejde
af et Barn, som bringer det til at naa saa langt, det kan række,
og for at kunne naa dette har Skolen smaa Klasser.
Skolen er ikke som i gamle Dage en Høreskole, hvor man
kun hører Børnene i det, de har lært hjemme, men en Arbejdsskole. Det væsentligste Arbejde gøres paa Skolen, hvor vi be
nytter den lange Tid, Børnene tilbringer her, til at lære dem
noget, medens Hjemmearbejdet for de fleste Børns Vedkommende
skal bestaa i at fæstne det, de har lært paa Skolen.
De fleste skriftlige Arbejder kan udføres paa Skolen, da
Skolens Klasser er smaa.

Erfaringen viser nemlig, at skriftligt Arbejde falder Børn
vanskeligt, kræver en Del Hjælp og tager uforholdsmæssig
lang Tid; men naar Arbejdet gøres paa Skolen, kan vi kontrolere, hvor megen og hvilken Hjælp Eleven faar.
Har Eleverne arbejdet godt i 5—6 Timer paa Skolen, maa
man ikke forlange for meget mere; de skal have en Del af
Dagen, som de uden Samvittighedsnag kan regne for deres
egen og benytte, som de vil.
I Fritiden, hvor Børnene selv bestemmer, hvad de vil fore
tage sig, gror der saa meget frem, som Skolen ikke kan give
Tid til at gro.
Ved at lære Børnene, at man altid selv maa tage Følgerne
af sine Handlinger, og at enhver Forseelse straffer sig selv,
forsøger vi at styrke deres Ansvarsfølelse. Har de gjort noget
galt, maa de selv forsøge at faa det i Orden igen.
Fra de Skoletanker, som vil indrette Skolen saaledes, at
Eleverne kun følger deres Trang, kun giver sig af med, hvad
de har Lyst til, og saa længe de har Lyst, tager Skolen absolut
Afstand.
Det giver Barnet et falsk Syn paa Livet, en gal Indstilling,
— saadan kan det ikke blive ved, — Pligter vil engang møde
Barnet, og naar det ikke har lært at opfylde de smaa Pligter,
bliver det meget svært for det senere at opfylde de store. Børn
befinder sig forøvrigt godt ved, at man stiller Krav til dem.
Vi kender alle det urimelige, forkælede Barn, som først retter
sig, naar det møder Kravene.
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Skolens Arbejdsplan.
Skoletiden ligger mellem Kl. 8 og 14.
Om Lørdagen slutter Skolen Kl. 12.
Eleverne har ingen Lektier til om Mandagen eller til en
Skoledag efter en Fridag.

A. Forberedelsesklasserne.
1 de første 5 Klasser gøres det allermeste Arbejde paa
Skolen, og der lægges særlig Vægt paa Dansk og Regning.
1 . Kiasse,

Naar de smaa Elever kommer ind i første Klasse, forsøger
man at gøre Overgangen fra Hjemmets Verden til Skolen saa
lempelig som mulig. Undervisningen former sig i Begyndelsen
nærmest som en ordnet Leg med Plan og Mening, saa Barnet
hurtigt og umærkeligt glider fra Legen over i Arbejdet.
2 ., 3 , 4. og 5. Klasse.
Dansk.

Til de danske Timer har Børnene fra disse Klasser daglig
Oplæsning, Vers, Stavning, Diktat eller Genfortælling at forberede
sig paa hjemme, og disse Klasser har skriftligt Arbejde paa
Skolen saa godt som hver Dag.

Regning.

Al Regning foregaar paa Skolen, og kun hvis en Elev er
kommet tilbage, faar Vedkommende Lov til at regne hjemme,
hvis det kan foregaa uden Hjælp.
Hjemmeregning er ukontrolabel og derfor af ringe Værdi.
Hvis Børnene ikke kan klare Opgaverne, hjælper Hjemmene
dem selvfølgelig, men Skolen er da ude af Stand til at bedøm
me, hvor megen og hvilken Hjælp Eleven har faaet. Desuden
synes det unødvendigt at tage Børnenes Tid om Eftermiddagen
til et Arbejde, der lige saa godt, ja bedre kan gøres paa Skolen.
Intelligensfagene: Historie, Geografi, Naturhistorie og Reli
gion læres Børnene i de mindste Klasser gennem Lærerens
mundtlige Fremstilling. 1 de større Klasser tages Bøgerne efterhaanden i Brug for herigennem at vænne Børnene til selvstæn
digt Arbejde.
Til Undervisningen benyttes Lysbilleder og Film.
I alle disse Fag lægges særlig Vægt paa at lære Børnene
at tænke og drage Slutninger af, hvad de har hørt og set.

Skrivning.

Der undervises efter Herman Larsens System, som lægger
særlig Vægt paa at lære Børnene at skrive hurtigt og tydeligt.

Fra Le
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Sang.

Børnene lærer de efter Sangplanen fra de københavnske
Kommuneskoler obligatoriske Sange, dels gennem Øret alene,
dels efter Haandtegn (Tonica-Do-Systemet) og dels ved Hjælp
af Noder, som læres fra 3. Klasse. Der indøves enkelte fler
stemmige Sange og Canons. Alle Elever deltager i Sangtimerne,
og der lægges særlig Vægt paa at udvikle Sangglæden hos
Børnene.
Haandgerning.

I de mindste Klasser har Eleverne foruden Haandarbejde
ogsaa Smaasløjd. Baade i Strikning og Syning tilstræbes altid,
at de Ting, Børnene laver, er nyttige og brugelige.
De ældste Klasser i Skolen har Undervisning i Husflid:
Kurvefletning, Løvsavsarbejder, Linoleumsudskæring og Linole
umstryk, Ruskindsarbejder o. s. v.
Haandarbejde for Pigerne i disse Klasser er efter eget Valg
enten Strikning af Jumper eller Syning af Pyjamas eller Kjole,
alt til Brug for Eleven selv.
Ved Juletid og til Eksamen er der Udstilling af Husflids
arbejder, Haandarbejder og Tegninger fra hele Skolen.
Legemsøvelser.

1 Vinterhalvaaret har Eleverne Gymnastik, i Sommerhalvaaret Boldspil og Svømning.

>len.
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B. Fortsættelsesklasserne.
Skolen blev i 1917 oprettet for Elever, som ikke skulde i
Mellemskolen. Den er saaledes — modsat andre Skoler — vokset
fra Toppen (Fortsættelsesholdet) nedefter, saa den nu med sine
5 Forberedelsesklasser danner et Hele, som gør det muligt for
et Barn, som ikke ønsker afsluttende Eksamen, at blive i Skolen
fra sin første til sin sidste Skoledag.
Dog fortsætter flere Elever fra disse Hold paa et Kursus
og faar herfra en afsluttende Eksamen.
Undervisningen paa Fortsættelsesholdene.

Vi er ikke som Mellemskolen bundet af en fast Plan, en
Ramme, som Eleverne skal passe ind i, men vi kan lægge Ram
men uden om de Elever, vi har, saa den kommer til at passe
til dem.
Paa Fortsættelsesholdene undervises foruden i de alminde
lige Skolefag — med særlig Vægt paa Dansk og praktisk Reg
ning —- i Sprog, Matematik og Fysik.
Eleverne bliver hver især anbragt paa det Hold, hvor de
ifølge deres Evner, Udvikling og Kundskaber hører til. En Elev
kan saaledes f. Eks. være paa mindste Hold i Dansk og største
i Regning eller omvendt, — og paa mindste Hold i Engelsk,
men paa et større i Tysk o. s. v.
Af disse Elever skal en Del ud i det praktiske Liv, og
det er derfor af Betydning for dem at komme i saa nær Be
røring med dette som muligt. Efter dette Hensyn er Arbejds
planen delvis formet.
Maatte det, ved at lægge Undervisningen saaledes, lykkes
for os at aabne hver enkelt Elevs Øjne for, at det, vi her lærer
dem, ikke er gammel støvet Viden, men Ting, som for dem er
uundværlige ude i den store Verden, og derved hjælpe dem
til frivillig Selvvirksomhed.
Dansk.

Grammatik og Oplæsning indøver Eleverne dels ved at
benytte Læsebogen, dels gennem de paa Skolebiblioteksfor
eningen laante Bøger, hvoraf Eleverne faar hver sit Eksemplar.
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Litteraturhistorieundervisningen foregaar ved Oplæsning
af de forskellige Værker.
Stilopgaver: Eleverne skriver Diktater, Genfortællinger og
Fristile og har Opslagsøvelser (Telefonbog, Togplan o.s. v.) og
Udfyldning af Blanketter (Postanvisning, Flyttebevis, Ansøg
ninger o. 1.)
Det meste skriftlige Arbejde udføres paa Skolen.
Regning.

1 Regning læres almindelig praktisk Regning:
skolens Pensum.

Mellem

Matematik.

1 Matematik undervises saavel i Aritmetik som i Geometri.
Fysik.

Undervisningen i Fysik tager først og fremmest Sigte paa
at give Eleverne et praktisk Kendskab til de fysiske Problemer,
som forekommer, og de fysiske Apparater, som anvendes i
det daglige Liv.
Religion.

Undervisning i Kristendomskundskab. Det nye Testamente
benyttes. En Del selvvalgte Salmer læres.
Historie, Geografi og Naturhistorie.

Meget af Arbejdet i disse Fag gøres i Timerne, dels ved
Lærerens Gennemgang af det nye Stof og dels ved Elevernes
selvstændige Arbejde.
Foregaar der store Begivenheder i Verden, benyttes nogle
af Timerne til at forklare Eleverne om disse Forhold.
Sprog.

I
bejder
maatte
Andre

Sprog er nogle Timer Arbejdstimer, hvor Eleverne ar
selvstændigt og hos Læreren kan faa den Hjælp, de
behøve, og lære at bruge Grammatik og Leksikon.
Timer hører og kontrolerer Læreren det lærte.

Haandgerning, Gymnastik og Sang. Se Side 9.
Mensendieckgymnastik.

Foruden almindelig Gymnastik faar Pigerne paa Fortsæt
telsesholdet i Vinterens Løb tillige Undervisning i Mensendieckgymnasfik.
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Skolemeddelelser.
Hjemmearbejdet.

Som tidligere anført er Hjemmearbejdet meget lille og lagt
saaledes til Rette, at Eleven skal kunne klare det selv. Skolen
vi! anmode Hjemmene om saa vidt mulig at lade Eleven udføre
dette lille Arbejde selvstændigt. Skal en Elev — paa Grund af
lang Forsømmelse eller lignende — have Hjælp, henstilles til
Hjemmene, at denne Hjælp bliver givet efter Samraad med Skolen.
Lektielæsning paa Skolen.

For de Elever, der ikke har Koncentrationsevne til paa
egen Haand at lære deres Lektier, er der paa Skolen daglig
ca. 1 Times Lektielæsning. Maalet er at lære Børnene selvstæn
digt Arbejde. Læreren er der kun som Kontrol, Vejleder og
Hjælper.
Forældrene.

Forældrene er altid velkomne paa Skolen, baade til Mor
gensangen, til alle Skolens Fester og til at overvære de Timer,
de ønsker.
Frikvartererne.

Mellem hver Time er der 10 Minutters Frikvarter, som
Eleverne skal tilbringe paa Legepladsen.
Spisefrikvarteret varer r/2 Time. I det første Kvarter skal
Eleverne sidde paa deres Plads og spise; — derved faar de
Tid til at tygge Maden ordentligt og løber ikke om og taber
den, naar de leger. Den sidste Del af Frikvarteret tilbringes paa
Legepladsen, medens der bliver udluftet i Klasserne.
Mælk.

Paa Skolen kan Eleverne købe Mælk. Abonnementet er
bindende for en Uge uden Hensyn til Forsømmelser. Det kan
om Lørdagen opsiges for den følgende Uge.
Meddelelsesbog.

Enhver Elev skal have en Meddelelsesbog, som de hver
Dag skal bringe med til Skolen og tilbage til Hjemmet. Med
delelser fra Hjemmet: Ønsker om Fritagelse for at være ude i
Frikvarteret, Fritagelse for Gymnastik, Forsømmelser o. s. v.
bliver underskrevet paa Skolen. Meddelelser fra Skolen bedes
underskrevet i Hjemmet.
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Karakterer.

Naar Skolen har indført daglige Karakterer, som bringes
hjem en Gang om Ugen, er dette sket ifølge Ønske fra Skolens
Forældre, som derved mente bedre at kunne følge Børnenes
Arbejde. Men det maa stærkt fremhæves, at Karaktererne ikke
har noget med Børnenes Standpunkt at gøre; de er udelukkende
Flidskarakterer for det Arbejde, der er udført i eller til den
enkelte Time.
Vidnesbyrd.

Meddelelse om Elevens Standpunkt faar Hjemmene gen
nem Vidnesbyrdene 2 Gange aarlig.
Boghjælp.

For at skaane Hjemmene for Udgifter anmoder Skolen
Hjemmene om at overlade den de Bøger, Eleverne er færdige
med at bruge. Bøgerne vil da blive udlaant til de af de efter
følgende Elever, der maatte ønske det.
Skoleudflugter.

I Juni Maaned har hele Skolen Skovtur.
Med de ældste Elever tager Skolen paa Museer og Ud
stillinger og beser forskellige Virksomheder.
Lejrskole.

Eleverne fra Fortsættelsesholdene og 5. Klasse har fra 1932
hvert Aar i Maj Maaned været i Lejrskole paa „Storedam“,
som velvilligst er blevet os overladt af Rektor Hartvig Møller.
Her har de foretaget forskellige Ekskursioner og indsamlet Ma
teriale, hvormed de har arbejdet dels i Lejren og dels i den
følgende Tid paa Skolen.
Skolekomedie.

De ældste Elever spiller som oftest i Løbet af Vinteren en
Skolekomedie. Skolen mener, at det — foruden den Glæde, det
volder Børnene, — udvikler deres Energi gennem den nøjagtige
Indøvelse af Rollerne og deres Kammeratskabsfølelse, og at det
desuden hjælper dem til en frejdig Optræden.
Musik.

1936 dannede Eleverne et lille Orkester af Mandoliner,
Guitar og Luth med Undervisning af Frøken Frida Petersen og
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1938 begyndtes Undervisning i Blokfløjtespil af Sanglærer Hr.
Poul Sørensen.
Dansk Skolescene.

Elever fra Fortsættelsesholdene og 5. Klasse har fra 1932
deltaget i Dansk Skolescenes Forestillinger.
Kulturfilm.

Skolen lejer Forevisningsapparat og belærende Films til
Brug ved Undervisningen,
Skolehaverne.

En Del af Skolens Grund er inddelt i Skolehaver for de
ældste Klasser. Det er forbavsende at se den Interesse, Børnene
har for det lille tildelte Stykke Jord. Navnlig i Foraaret er alle
deres Frikvarterer optaget af Arbejde i Haverne. Man har her
rig Lejlighed til at se den Hjælpsomhed og det gode Kamme
ratskab, der kan være mellem Eleverne, — ogsaa naar de er
„nære Naboer“.

Skolebetalingen.
1. Klasse .............
25 Kr. pr. Maaned i lOMaaneder.
2.
.........\..28
—
11"—
3.
>>
................. 30
—
„
—
4. og 5. Klasse.......... 33
—
„
—
Fortsættelseshold........ 35
—
„
—
Søskende Moderation.
\
Skolepengene betales maanédsvi^-forud.
For Juli Maaned betales ikke.
I Indmeldelse betales 5 Kr. .
Brændselspenge betales 1< November og 1. Februar.
Skolebetalingen udredes'uden Hensyn til Ferier og Forsøm
melser. Udmeldelse kan kun ske skriftlig og med 3 Maaneders
Varsel. Der betales for den Maaned, i hvilken Udmeldelsen sker,
og for de 2 følgende. Udmeldelse for Sommermaanederne mod
tages ikke. Angaaende det sidste Skoleaar bemærkes, at det
med Hensyn til Skolebetaling ogsaa indbefatter Juni Maaned.

Skolens 20 Aars Fødselsdag.

Det er mit Ønske og Maal, at Skolen gennem en lykkelig
Skoletid med godt Kammeratskab maa give de Børn, der vokser
op her, solide Kundskaber, som de kan bygge videre paa, maa
lære dem Glæden ved et godt udført Arbejde, lære dem at bruge
deres Kræfter og Evner og styrke deres Vilje, saa de ikke giver
op over for Modgang og Vanskeligheder, men med Frejdighed
tager fat paa de Opgaver og Krav, Fremtiden vil bringe dem.
K. Busse.
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AUG. OLSENS BOGTRYKKERI, HELLERUP.

