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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, har som 

bestyrelsesmedlemmer:
Civilingeniør Henrik Berner.
Fhv. handelsminister, cand. polit, fru Lis Groes.
Formand for landsnævnet for børneforsorg,

Erik M u n c h-P e t e r s e n.
Kontorchef i udenrigsministeriet

Henning M a e g a a r d Nielsen (formand).
Landsretssagfører Erik Toft.
Fru Ulla Toft (kasserer for „Fru Busses Skoles Venner”).

Det af ministeriet anerkendte offentlige tilsyn med skolen udøves 
af 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 1964—65 begynder mandag den 17. august kl. 10.
1. kl. begynder tirsdag 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 blev bygget op. Gennem mange år bestod den af fem under
skoleklasser og tre eksamensfri fortsættelsesklasser. I henhold til sko
leloven af 7. juni 1958 består den nu af en 7-årig hovedskole med 
udelte klasser og 2 eksamensfri fortsættelsesklasser. Denne skolestruk
tur, der indeholder det frivillige 8. og 9. 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 det statsanerkendte afgangsbevis.

Elever, der ønsker at overgå til en realskole eller en gymnasie
skole, kan fra 7. hovedskoleklasse på lige fod med elever fra de kom
munale skoler indstilles til optagelse i 1. realklasse.

Elevantallet i klasserne ligger mellem 12 og 20.

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.

Skolen har i skoleåret 1963—64 haft 160 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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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 ele
verne møder med god modtagelighed, være af vidtrækkende betyd
ning. Eleverne har fra 1. klasse daglig en lille dansklektie at forbe
rede hjemme og kan have enkelte staveord at skrive og enkelte styk
ker at regne hjemme; ellers foregår alt skriftligt arbejde på de første 
klassetrin på skolen, og kun, hvis et barn er kommet tilbage, kan del 
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. ek
samensmellemskoleklasse med differentieret undervisning og valgfri 
fag i 7. klasse. Foruden de tidligere nævnte fag omfatter undervisnin
gen 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 opryk
ningsprøven fra samme, såfremt skolen skønner dem egnet, overflyt
tes til en 1. gymnasieklasse.

Fortsættelsesklasserne.
8 .-9. klasse.

Skolen har som tidligere omtalt siden 1917 arbejdet med fortsæt
telsesklasser 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 
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til III ekstraordinære eksamensmellemskoleklasse. I de år, der er for
løbet siden, har 76 pct. af samtlige elever i 3. fortsættelsesklasse be
stået denne prøve, som nu ifølge skoleloven af 7. juni 1958 er bort
faldet.

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, eller fortsætte i kommu
nens 10. og 11. klasse med realeksamen som mål.

Elever, der ønsker at afslutte deres skolegang efter 8. eller 9. sko
leår, vil fra skolen modtage et afgangsbevis. Som afslutning på det 9. 
skoleår kan eleverne deltage i en statskontrolleret prøve og modtage 
det statsanerkendte afgangsbevis. Til dette knytter sig visse rettighe
der. F. eks. giver afgangsbevis fra 9. klasse lettelser ved adgang til 
handelsskolen og teknisk skole, adgang til uddannelse som autoriseret 
barneplejerske, adgang til kunsthåndværkerskolen, adgang til uddan
nelse som maskinmester, forudsat at eleven har haft to sprog.

Arbejdsformen i 8. og 9. klasserne er ret speciel, idet de ofte er 
holddelt. Herved opnås, at det enkelte barn uanset klassetrin kan an
bringes på det hold, hvortil det i det pågældende fag ifølge evner og 
kundskaber hører. Da holdene er små, kan undervisningen gøres me
get individuel, og læreren har god tid til at give sig af med den en
kelte elev og kan stille sine krav ud fra sit nære kendskab til hver 
enkelts karakter og evner. Arbejdseffektiviteten bliver på denne må
de 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 geografi
ske, biologiske og historiske emner, herunder samfundslære — er
hvervsorientering med praktik — familiekundskab — maskinskrivning 
— sløjd — håndgerning — legemsøvelser, herunder svømning.

Der lægges i fagene dansk og regning særlig vægt på at under
bygge 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 kend
skab til de samfundsspørgsmål, der vil møde dem efter endt skolegang.

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 in
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dividualitet 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 gennem 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 kund
skaber 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 dyg
tiggørelse.

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 by
der 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. Kbhvn., 0.

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 skolepen
ge, at aflønne skolens lærerkræfter i overensstemmelse med den of
fentlige 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 til
skudsordningen, 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 beslut
tet, at forældrekredsen automatisk tilmeldes Dansk Friskoleforening. 
— Kontingentet er 5 kr. pr. familie pr. år og opkræves af skolen sam
men med skolepengene.
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Om lektielæsning.
„Børn har svært ved at arbejde koncentreret i 

længere tid. Øget spændvidde på dette område er 
et modenhedstegn. En almindelig fejl ved lektielæs
ningen er, at barnet sidder time efter time over 
lektiebøgerne, således at tiden bliver slået i styk
ker i en ukoncentreret flakken fra det ene til det 
andet. Det er vigtigt at lære børnene at læse kon
centreret i nogle få minutter ad gangen. Dette gi

ver nemlig bedre resultater end „flagrende” læsning i mere end dob
belt så lang tid.”

Med dette citat af den svenske professor dr. phil. Torsten Husén 
kommer man ind på de vanskeligheder, hele den danske skole i dag 
lider under, — den svigtende evne til koncentration. Også i mange 
hjem mærkes dette, især når børnene skal læse lektier.

Hvert år ved forældremøderne dukker emnet op, somme tider pro
vokeret af lærerne, der gerne vil vide så meget som muligt om ele
verne, til andre tider af forældrene. Hvis en elev bruger 3—4 timer 
til den daglige lektielæsning, er der noget galt. Børnene og de unge 
skal have tid til andet end skolearbejde. Desuden vil en sådan form 
for lektielæsning næppe føre til væsentlig større kunnen, langt sna
rere til skoletræthed.

Når første klasse begynder skolegangen tales der til forældrene om 
fra starten at indøve gode læsevaner. Børnene skal have fast arbejds
tid og en fast arbejdsplads, hvor intet overflødigt kan virke distrahe
rende. De voksne skal vise interesse for lektierne, om det så bare er 
talskrivning, men samtidig skal de fra starten lære børnene selvstæn
dighed. De vanskeligheder, en del børn senere møder ved lektielæs
ningen, skyldes ofte, at de ikke har lært at arbejde selvstændigt og 
koncentreret. Børnene skal lære at påtage sig opgaver, som de alene 
har ansvaret for. Har de fra begyndelsen lært at klare sig selv, lært 
at stille krav til sig selv om orden og nøjagtighed, har de fået en god 
start.

Når børn har været i skole i 3—6 timer alt efter alder og klasse
trin, trænger de fleste til at hvile hjernen. Det er vigtigt for en ef
fektiv lektielæsning, at hjernen er udhvilet, har fået næring og frisk 
luft, ligesom det er vigtigt for barnets hele trivsel, at det får lejlig
hed til at bruge fantasien og kræfterne i legen. Men hvor barnet selv 
har fundet en rytme, der kræver lektierne overstået før legen, er der 
naturligvis ingen grund til at kræve en ændring, med mindre barnet 
„hænger over lektierne”.

Al effektiv lektielæsning kræver, at man organiserer det stof, der 
skal læres. Jo større lighed der er mellem to fag, des større er sand
synligheden for, at det sidste fag skal forstyrre det første. Således bør 
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der altid f. eks. mellem to sproglektier lægges et „neutralt” fag, idet 
det viser sig, at det sidst indøvede sprog virker tilbage på det første 
og svækker retentionen af dette.

En anden ting, der er værd at vide, er, at der bør være pauser 
mellem indlæringen af fagene. Disse pauser er ikke blot hvilepauser; 
stoffet, der lige er læst, når også at „sætte sig”, selvom man ikke 
tænker på det i pausen. Derved huskes det bedre både næste dag og 
navnlig senere. Pausernes længde er variable; har man læst en time, 
kræves der længere pause end efter et kvarters arbejde, vel at mærke 
når læsningen har været lige intens.

Ved den mekaniske indlæring, f. eks. af tabeller, gloser og navne
stof, spiller hvile en væsentligere rolle end ved indlæring af menings
fyldt stof. Derfor er det en god ide at indøve tabel, gloser og navne
stof grundigt lige inden spisetid og efter måltidet ved selvoverhøring 
kontrollere, at stoffet er lært.

Det meningsfyldte stof begunstiges ikke på samme måde. Her er 
det klogest efter at have taget et overblik over lektien at læse ikke 
for lange stykker ad gangen og så ved selvoverhøring kontrollere, at 
det væsentlige er husket.

Ved al indlæring er det vigtigt ikke at tage for store stykker ad 
gangen.

Moderne skolebøger har en tendens til at udpensle stoffet. Det, 
der før fyldte 1/2 side, kan let fylde 3 nu. Derfor er det godt, om for
tællefagene læses med blyant i hånden. Der er intet, „der husker så 
godt” som blyant og papir. Understregning af nøglepunkterne i styk
ket: tal, navne, svære ord, spørgsmål etc. og nedskrivning i notesbog 
letter indlæringen og senere repetitionen.

Nu går lektielæsningen ikke ens hver dag. Visse dage klares den 
som en leg, mens det andre dage næsten ikke er muligt at komme i 
gang, og læsningen tager uforholdsmæssig lang tid. Her kan det hjæl
pe, hvis den voksne viser sin interesse med spørgsmål som: „Hvad 
skal du nu?” „Hvor længe tror du, staveordene tager i dag?” — Bar
net skal lære at beregne den enkelte lekties tid. — Man er på rette 
vej, hvis barnet siger, enten til sig selv eller til den voksne: „I går 
regnede jeg på 14 minutter, i. dag vil jeg prøve at gøre det på 13.” 
Det ansporer, giver selvtillid og opøver koncentrationsevnen.

For at klare skolen tilfredsstillende kræves der en vis læsefærdig
hed. Den grundlægges sammen med de gode arbejdsvaner i første 
klasse. Men — det er ikke for alle, læseprocessen forløber' lige glat, 
og en utilstrækkelig læseevne besværliggør vejen til kundskaber. 
Samtidig med, at der sættes ind for at afhjælpe vanskelighederne, må 
børnene lettes og hjælpes med hjemmearbejdet. Her må kravet om 
selvstændighed komme i anden række. En voksen må ved opmun
tring og støtte hjælpe barnet gennem dansklektien, og fortællefagene 
bør i mange tilfælde læses højt for barnet, der så lige så let som andre
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tilegner sig stoffet. At skulle læse og samtidig forstå f. eks. en histo
rielektie er for det sværere læseretarderede barn for vanskeligt og 
kan let føre til lede ved alt skolearbejdet.
2 X 7 regler.

1. Bestemt tid hver dag.
2. Orden i sagerne.
3. Stabel på „rent bord”.
4. Frisk luft.
5. Arbejd jævnt hele tiden.
6. Ro.
7. Sæt dig mål

(vurder fagets læsetid).

1. Lær i helheder.
2. Hør dig selv.
3. Anvend rytme og gruppering.
4. Læg vægt på meningen.
5. Koncentration.
6. Selvtillid (du kan).
7. Brug af sekundære 

associationer.
Det er skolens sag at afpasse lektiernes længde og sværhedsgrad 

efter elevernes formåen, og det er hjemmenes opgave at skabe de 
bedst mulige forhold for barnets lektielæsning. I mange tilfælde kræ
ver dette et nært samarbejde mellem hjem og skole.

Elevråd.
I det første nummer af skolebladet „Grisen” stod der en lille, 

uskyldig bemærkning: „Hvad mener lærerne om et elevråd?”. Det var 
lige før jul, og ingen havde vist rigtig tid til at mene noget. I næ
ste nummer, der kom i januar, stod det igen — denne gang med et 
noget større spørgsmålstegn — „Hvad mener lærerne om et elevråd?”. 
— Nu blev vi sandelig nødt til at mene noget. Og vi mente altså, at 
det var en virkelig god idé med et elevråd — forudsat at både ele
ver og lærere ville slutte op om det. Om en sådan idé kan bære el
ler ej, kan man først vide, når man har prøvet at realisere den. Vi 
enedes om at gøre et forsøg.

Rundt om i klasserne blev der talt om det, og hver klasse — und
tagen 1. kl. — valgte ved hemmelig afstemning 1 dreng og 1 pige, 
der skulle sidde i elevrådet som repræsentant for klassen. D. v. s„ at 
rådet består af 17 elever -j- 2 lærere. (En klasse med lille elevtal 
har kun 1 repræsentant).

Alle har lov til at stille forslag og udtale sig, men stemmeret har 
børnene først fra 5 kl. og opefter. Vi holder møde 1 gang om måne
den. Før mødet er en dagsorden udarbejdet på grundlag af de forskel
lige forslag, der er indkommet fra klasserne. Arbejdet med at tilrette
lægge møderne, indsamle forslag, føre ideerne ud i livet o. s. v. vare



tages af et arbejdsudvalg, bestående af 4 medlemmer valgt blandt re
præsentanterne fra 6., 7., 8. og 9 kl. + de 2 lærere fra rådet. Af 
dette udvalg vælges en formand og en sekretær. Formanden leder 
elevrådsmøderne, og sekretæren sørger for, at et referat af mødet bli
ver hængt op på opslagstavlen kort tid efter mødet.

De enkelte klasserepræsentanter skal før mødet have talt med de
res klasse om de forskellige ting, der skal behandles, sådan at de på 
mødet kan fremføre klassens mening. Bagefter påhviler det også klas
serepræsentanterne hver i deres klasse at referere, hvad der er fore
gået på mødet. Elevrådet vælges for 1/2 år ad gangen, hvilket vil sige, 
at mange børn i tidens løb vil blive direkte impliceret i arbejdet. For
målet med hele dette arbejde stod udmærket formuleret i „Grisen” 1. 
årgang nr. 3:

„At inddrage alle, elever og lærere, i et positivt samarbejde til 
fordel for skolen, arbejdet og skolelivet, at give børnene mulighed for 
at fremkomme med forslag til anskaffelser, arrangementer og foran
dringer og at komme med kritik af forhold, som de føler nytteløse 
eller uretfærdige, at lære børnene at lytte til og respektere andres me
ninger, at understrege, at der med frihed følger ansvar, at opdrage til 
vågenhed over for skævheder i det samfund, der leves i”.

Et elevråd kan ikke komme til at fungere fuldt tilfredsstillende i 
løbet af nogle få måneder. Vi må gøre vore egne erfaringer, lære af 
de fejl, vi begår og stadig forsøge at gøre tingene på en bedre måde. 
Det tager også tid, inden eleverne vænner sig til gangen i elevrådsar
bejdet. Vi må betragte os som værende på forsøgsstadiet. Men alt i 
alt kan vi være glade for vor start — måske især fordi initiativet til 
det hele kom fra børnene selv.

e
 Bodil Jespersen. Arne Madsen.

Skoleblad.

I det forløbne år er der på skolen udgivet et blad med navnet 
„Grisen”. Det er udkommet en gang om måneden og har været på 
10—14 duplikerede sider. Af indholdet kan nævnes: Referat af elev
rådsmøder, små historier, boganmeldelser, brevkasse, hobby, madlav
ning, opgaver, tegninger m. m.

Initiativet til udgivelsen er taget og arbejdet gjort af en flok dren
ge fra 7. klasse: Flemming Allerup, Peter Klitgaard, Anders Ussing, 
Jes Thomsen, Benny Lipsøe, Bjørn Federspiel, Claus Neckelmann og 
klasselærer i 7.x Arne Madsen. Udgifterne ved bladets fremstilling er 
dækket af indtægter fra annoncer og ved salg af bladet for 25 øre pr. 
eksemplar.

Redaktionsmedlemmerne håber bladet kan føres videre til næste 
år og tilbyder at være behjælpelige med udgivelsen, selv om de flyt
ter til andre skoler.
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Skolens lærerkræfter.
Arendrup, Olga, frk., aut. ordblindepædagog, 

konsulent ved særundervisningen.
Blom, Rigmor, fru, lærerinde.
H ø f f d i n g, Aase, fru, pianist, eksam. musikpædagog.
Iversen, Liselotte, fru, eksam. lærerinde.
Jespersen, Bodil, fru, eksam. lærerinde.
J u u 1-P e d e r s e n, Lisbeth, fru, eksam. lærerinde.
L und, Henning, eksam. lærer.
Lund, Inger, fru, skoleleder.
Madsen, Arne, eksam. lærer.
Madsen, Karen, fru, eksam. lærerinde.
Møller, Herluf, fhv. rektor.
Nielsen, Birgit, fru, eksam. lærerinde.
Nissen, Inger, fru, aut. ordblindepædagog.
Olsen, Ib, inspector.
Pedersen, Jytte, fru, sekretær.
R a g o c z y, Cecilie, frk. eksam. lærerinde.
Richardt, Kirsten, fru, eksam. lærerinde.
Thinghuus, Ebba, fru, eksam. lærerinde.

Den 1. januar 1964 blev Ib Olsen udnævnt til inspector ved skolen.

Med dette skoleårs udgang har fru Inger Nissen ønsket at trække 
sig tilbage fra skolearbejdet.

I de 16 år fru Nissen har virket som lærerinde og ordblindepæ
dagog ved skolen, har et ikke ringe antal af børn og unge nydt 
godt af hendes energi og dygtighed. Aldrig sparede fru Nissen sig 
selv, hvad enten det gjaldt arbejdet med en klasse, eller det drejede 
sig om en enkelt elev, der skulle hjælpes. Knapt nok gav hun sig 
selv lov at være syg engang imellem. Pligtfølelse har kendetegnet fru 
Nissens færd.

Skolen bringer herved sin bedste tak for samvittighedsfuldt arbej
de og aldrig svigtende hjælpsomhed overfor såvel elever og forældre 
som kolleger.
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Af skolens dagbog.
14. aug.: Skoleåret begyndte.
22. aug.: 8. og 9. kl. besøgte dagbladet „Infor

mation”.
29. aug.: 20-året for 29. august 1943 mindedes ved 

morgensangen.
30. aug.: Ekskursioner: 3. kl.: Jagt og Skovbrugs

museet. 4. kl.: Frilandsmuseet. 5. kl.: Tibirke 
Bakker. 6. kl.: Kronborg. 7.x og 7.y kl.: Frede
riksborg, Fredensborg og Gurre. 8. og 9. kl.: 
Malmø.

2. sept.: 1. kl. modtoges.
7. sept.: Konkurrence: „Hvilke dyr og planter ken

der du på skolens vægdekoration?”. — Vinder: 
Peter Friis-Hansen (7.y).

14. -15. sept.: 7.x og 7.y kl. Weekend på Storedam.
3. okt.: Konkurrence: „Tegn en plakat til idræts

dagen”. — Vinder: Ulrik Sejtved (4. kl.).
10. okt.: Skolens 46-års fødselsdag. Dagen blev som 

sædvanlig festligt markeret med optræden af 
eleverne.

24. okt.: FN-dag. Eleverne hørte foredrag og så 
filmene „Ouverture” og „Børnene 1er” med Dan
ny Kaye (UNICEF).

28. okt.: Juleindsamling til børnehjemmet „Gertrud 
Rasks Minde” i Grønland begyndte. — 80 kg. 
tøj -J- 130 kr.
Nov.: Forældremøder i alle klasser.

6. nov. : 6. kl. Hyggeaften med filmen „Farvel Mr. 
Chips”.

9. nov.: 4. kl. dannede spalier med spanskrør ved 
deres klasselærerindes bryllup.

11. nov.: Julegavekonkurrencen startede.
16. nov.: Salg af UNICEF-kort begyndte. 1.207,00 

kr. Stig Piesner Davidsen, 6. kl. vandt i den til 
kortsalget knyttede konkurrence.

23. nov.: Præsident John F. Kennedy mindedes ved 
morgensang.

2. dec.: I adventskransen og på klaveret tændtes 
det første lys. 1. nr. af skolebladet „Grisen” ud
kom.

13. dec.: Lucia-optog til morgensang.
16. -18. dec.: Julegaveudstilling.
21. dec.: Juleafslutning.

Jan.—febr. : Gentofte kommunes standpunktsprø
ver for 5. kl.
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1 . feb.: Filmen „Hvor bjergene sejler” vistes for 
hele skolen.

3 .-8. feb.: 9. kl. Erhvervspraktik. Bogudstilling.
5. feb.: 7.y kl. Det kgl. Teater: „Misantropen”.
6. febr. : Snefri.

19. feb.: 4. kl. opførte „Slottets arving” på Busse 
Jakel-teatret.

22. feb.: 1. elevrådsmøde.
25. feb.: 6. kl. Det kgl. Teater: „Stor ståhej for in

genting”.
26. feb.: 4. kl. opførte „Den solgte sjæl” på Busse 

Jakel-teatret. 8. og 9. kl. Ungdommens Teater: 
„Billy Løgneren”.

5. -7. marts: Færdselsundervisning. Alle klasser.
10. marts: Skolebal. Arrangeret af elevrådet. — 1.

—5. kl. om eftermiddagen. 6.—9. kl. om aftenen.
19. marts: 8. og 9. kl. Frihedsmuseet og Otto Møn- 

steds Margarinefabrik. Stæren kom. Fru Laurit
zen gav lakridsstænger.

3. april: Elever fra 5.—9. kl. solgte mærker for 
„Red Barnet”.

8. april: 7.y kl. Bytur: Frederiksberg Have, Bakke
huset og Bymuseet.

9. april: 9. april 1940 mindedes.
10. -11. april: 6. kl. Tur til Storedam.
14. -22. april: Gymnastikopvisninger.
17. april: Cyklistprøve for 5., 6. og 7 kl. — Af 49 

deltagere bestod de 32 og fik diplom og em
blem fra „Rådet for større færdselssikkerhed”.

21. april: Foranlediget af elevrådet og bistået af læ
rer Arne Madsen er der i sløjdtimerne blevet 
fremstillet en opslagstavle, som anbragtes i sko
lehaven.

23. april: 4. kl. Tur til Kronborg.
27. april—4. maj: Skriftlige årsprøver.

1. -3. maj: 7.x og 7.y kl. Tur til Storedam.
2. maj: Fridag. — Skolemodenhedsprøve for 1. kl. 

1964/65.
5. maj: 4. og 5. maj 1945 mindedes.

12. maj : Idrætsdag på Gentofte Stadion.
Maj—juni: Bordtennisturnering. Arrangeret af 
Elevrådet. Den statskontrollerede prøve for 9. 
kl. samt årsprøve for 8. kl. Skovtur Log 2. kl.

13. juni: Forældredag og afslutning 1.—4. kl.
6. -16. juni: Mundtlig årsprøve. 5.—7. kl.

17. juni: Afslutning. 5.—9. kl.
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Forskellige oplysninger.
Bogliste over skolebøger lås 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 sommer
ferien at indlevere „ønskeseddel” til klasselæreren.

Biblioteksbesøg.
1. kl. og 3.—6. kl. har været til undervisning på børnebiblioteket, 8. og 

9. kl. på hovedbiblioteket.

Biblioteket.
Der er i årets løb kommet mange nye bøger, og efter bogudstillingen i 

februar steg udlånet betydeligt. Med assistance af et par store piger er der 
udlån i 12-frikvarteret mandag, onsdag og fredag. Det er især 2. og 5. kl., 
der har været ivrige lånere.

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

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

ligst til nye elever.

Elevjob.
Altmuligmand: Flemming Allerup (7.x kl.).
Biblioteksassistenter: Annette Allerup (6. kl.) — Benedikte Bodenhoff (S. kl.).
Hjælpere til 1. kl.: Ruth Pedersen (8. kl.) — Michala Mcntze (7.y kl.).
Klokker og vandmester: Jan Nivaro (6. kl.).
Mælkemænd: Christian Licht (7.y kl.) — Bo Hansen (7.x kl.).
Tepiger: Marianne Øllgaard (7.x kl.) — Margrethe Palludan (7.x kl.) — 

Lisbeth Jacobsen (7.x kl.).
Varmemester: Christian Lange (6. kl.).

Elevrådsmedlemmer.
2. kl.: Per Weng — Hanne Roelsgaard. 3. kl.: Vibeke Breyen — Jan Klit- 

gaard. 4. kl.: Mette Maegaard Nielsen — Peter Danstrup. 5. kl.: Karen Hel- 
weg-Mikkelsen — Søren Meisner Dideriksen. 6. kl.: Annemarie Breyen — 
Kristian Wulff. 7.x kJ.: Claus Neckelmann — Kirsten Jørgensen. 7.y kl.: Be
nedicte Maegaard Nielsen — Hans Storm. 8. kl.: Tine Sander Frederiksen — 
Jens Ewald-Hansen. 9. kl.: Tom Sass. Lærere: Fru Jespersen —Arne Madsen.
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Gaver til skolen.
Skolen bringer herved sin tak for følgende gaver:
Søren Meisner Dideriksen: Trane. Michael Gaarmann-Petersen : Hugorm i 

sprit (nedlagt af Michael selv 7 år). Christian de Fine Licht: Kæmpe-hvep-
X , sebo. Fru Kirsten Lauritzen: Adventskrans og lakridsstænger. — 
< Lærer Arne Madsen: Flintøkse (eget fabrikat). Direktør Ole Ja

cobsen og frue: Bånd optaget på skolen. Typograf Tage Diderik
sen og frue: Bordtennisbord. Direktør G. L. Brock og frue: 10 
luciadragter. Direktør A. C. Jørgensen „Hammondhuset”: En stør

re samling instrumenter såvel rytme- som klokkespil og xylofoner, der er til 
stor gavn for musikundervisningen.

Gentofte kommune.
Skolen takker Gentofte kommune for gratis helbredsundersøgelse, skole

tandpleje, skolemælk- og vitamintilskud samt for al velvilje i årets løb.

Gymnastikdragt 2.-9. kl.
Piger: Blå crepenylon-dragt, model ATHEN, plastsokker til indendørs 

brug, hvide sokker og hvide tennissko til udendørs brug.
Drenge: Rød trøje med korte ærmer — sorte benklæder — hvide Olle- 

rupsko — gummisko uden hæle.

Julegavesløjd.
I månederne inden jul arbejdede et halvt hundrede børn om eftermidda

gen med 1er, bast, peddigrør, nål og tråd.
De færdige arbejder kunne sammen med tingene, der var indleveret til 

julegavekonkurrencen, ses på udstillingen ugen før jul.

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

omlægning af tidspunktet for konfirmationsforberedelsen til fremtidigt at fin
de sted i 7. klasse.

Lektieskole.
I dette og forrige skoleår har der om eftermiddagen været lektielæsning 

på skolen under vejledning af to lærere. Denne form for lektieskole fortsæt
ter næste skoleår.

Fru Signe Ehrhardts søn Bo 
blev født d. 17. oktober 1963.

Fru Marianne Høgsgaards søn Thomas 
blev født d. 14. december 1963.

Fru Ebba Thinghuus’s søn Thomas 
blev født d. 7. april 1964.
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Musik.
Siden 1960 har fru Høffding haft små private hold i musik. I år har ele

ver deltaget fra 2. og 3. klasse, hvor der har været arbejdet med rytme- og 
melodiinstrumenter (klokkespil og xylofoner) — samt elever fra 4. og 5. 
klasse, som foruden ovennævnte instrumenter har spillet blokfløjte.

Mælk og vitamintilskud.
Eleverne i 1.—7. klasse kan gratis få % I sødmælk eller kærnemælk samt 

i tiden fra 1. november—30. april 1 vitaminpille daglig. Hjemmene vil i au
gust måned modtage tilmeldingsblanketter.

Optagelse af elever.
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 og skolescene.
Eleverne i 5.—9. kl. har overværet Skolebios forestillinger.
Eleverne i 7.x, 8. og 9. kl. har overværet Skolescenens forestillinger.

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 Lyngby den 
regelmæssige kontrol med hensyn til tuberkulose og calmettevaccinationen.

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 ¡øvrigt ved henvendelse til 
skolen få oplyst, hvornår skolelægen træffes.

Skolens læge er d r. Agnete Bræs trup og sundhedsplejerske, fru 
Doris Wamberg Bischoff.

Skoletandpleje.
_ Der ydes gratis tandpleje til elever boende i Gen-

tofte kommune, i Frederiksberg kommune samt i en- 
/aß\ kelte omegnskommuner.

n Elever med bopæl i andre kommuner kan mod be-
taling komme ind under samme ordning.

I skoleåret 1963—64 har 88 elever været til be- 
TTl )j l\ handling.

Sparemærker.
For at vænne børnene til frivilligt at spare har der på skolen været solgt 

sparemærker, og de gennem 5- og 25-øres mærker opsparede penge hensæt
tes på barnets egen sparekassebog.
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Svensk.
I marts måned har 6. og 7. klasserne modtaget undervisning i svensk af 

den svenskfødte fru Lisbeth Iversen.

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

svømmehal.
37 elever har taget svømmemærke; 23 i bronze, 11 i sølv og 3 i guld.

„Vor egen ramme“ og „Månedens billede“.
En komité bestående af 2 elever fra hver klasse vælger hver lørdag ugens 

bedste elevarbejde. Dette udstilles i glas og ramme i underetagen, og valget 
af det begrundes over for klassen.

I skifterammen i stueetagen udstilles også malerier; her drejer det sig dog 
om reproduktioner af „rigtige” maleres arbejder. I år har vi navnlig be
skæftiget os med kinesisk malerkunst og dens indflydelse på moderne euro
pæisk kunst. Fru Richardt har forestået de ledsagende orienteringer.

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 
bosiddende 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
holdsvis 40, 60 og 120 kr. ekstra pr. år indtil udgangen af 7. klasse.

Ved indmeldelse betales 10 kr.
Brændselspenge betales i november og februar.
Betalingen for undervisningsmaterialer, modtaget på skolen, op

kræves kvartalsvis bagud med hele kronebeløb, idet ørebeløb over
føres til næste kvartals regnskab.

For ordblindeundervisning betales et honorar, der omtrent svarer 
til halvdelen af lærerlønningerne hertil.
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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 be
des 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 medsendt, 
hvis kvittering 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 alvor

lig smitsom art, bedes det snarest meddelt skolen.
Bopælsforandringer bedes meddelt skolen omgående og helst 

skriftligt.

Vignetter udført af Kirsten Richardt.

De i skolen benyttede bøger kan bestilles hos skolens boghandler: 
Aug. Olsens Boghandel, Strandvej 189, tlf. HE 499 og 1399.
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