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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, har som
bestyrelsesmedlemmer:
Civilingeniør Henrik Berner.
Overingeniør Per K 1 i t g a a r d.
Kontorchef i udenrigsministeriet
Henning Maegaard Nielsen (formand).
Fru landsretssagfører K. D. N y e g a a r d.
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 16. august kl. 9.
1. kl. begynder onsdag 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 Flelrup 1050.

Skolen.
Skolen er en privat fællesskole, der i overensstemmelse med fri
skole! oven 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 1964—65 haft 162 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. Elevtal
let ligger mellem 12 og 20.
Hovedskolen.

1 .—5. s k o 1 e å r.
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 det
få yderligere skriftligt hjemmearbejde, til det har indhentet klassen.
I fortællefagene: religion, historie, geografi og biologi bygger un
dervisningen i de første år på lærerens mundtlige fremstilling. Fra 3.
klasse tages bøgerne efterhånden i brug for herigennem at vænne bør
nene til selvstændigt arbejde.
Desuden undervises i sang, musik, håndarbejde, sløjd, gymnastik
og formning.
I 5. kl. afholdes Gentofte kommunes standpunktsprøver for dette
klassetrin. De bedømmes af kommunen og medgives elever, der se
nere ønsker at overgå til den offentlige skole. I samme klasse påbe
gyndes engelskundervisningen.

6 .-7. skoleår.
Efter 5. klasse foretages ingen deling i almen og boglig linie, men
klasserne føres udelt videre i 6. og 7. klasse med differentieret un
dervisning og valgfri fag i 7. klasse. Foruden de tidligere nævnte fag
omfatter undervisningen 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.
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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
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 — tvsk — 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
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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
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.

Dansk Friskoleforening.

Som det vil være bekendt modtager sko
len 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 be
tydning for skolens økonomi og gør det
muligt trods lave skolepenge, at aflønne
skolens lærerkræfter i overensstemmelse

den danske folkeskole, og til varetagelse af
interesserne for de forældrekredse, som horer 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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I 1937 blev der på skolens 20-års fødsels
dag stiftet en forening, „Fru K. Busses
Privatskoles Venner”, som har haft til for
mål gennem et årligt kontingent at til
vejebringe et fond til disposition for sko
lens leder i skolearbejdet.
Disse midler sikrer blandt andet, at in
tet 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. Kbhvn., 0.

Stjernebillederne.
„Fru Busses Skoles Venner” har i dette skoleår gjort det muligt
at nå anden etape i udsmykningen af skolens trappegang. For to år
siden fik vi den livsbekræftende dekoration med landjordens planter
og dyr på væggen i stueetagen. I år er vi nået helt til tops og har
fået væggen på anden sal udsmykket med dyrekredsens stjernebille
der.
Foroven i dekorationen vises de 12 dyrekredsbilleder i deres sam
menhæng på den nordlige himmelkugle. I de store felter på begge si
der af døren er stjernebillederne gengivet i større format i forbindel
se med de mange stjerner, hvert billede er bygget over. Stjernerne er
markeret ved forgyldte nitter i forskellige størrelser.
Forneden til venstre i billedet ses Tycho Brahes ringkugle til må
ling af stjernehøjder. Til højre ses det moderne instrument, radarre
flektoren.
Det smukke arbejde er udført af billedhuggerinden fru Edith Ludvigsen, der for at skabe dette værk har måttet erhverve sig et ind
gående kendskab til himmelrummet, dets stjerner og planeter og dyre
kredsbilledernes historie.
Til stor glæde for både lærere og elever har fru Ludvigsen været
på skolen og på fængslende måde bragt denne viden videre.
Skolen bringer sin hjerteligste tak til „Fru Busses Skoles Ven
ner” og til fru Edith Ludvigsen for den smukke gave, som vi daglig
glæder os over.
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På vej mod år 2000.

De børn, der i disse ar modtages i sko
lens yngste klasser, vil blive det 21. år
hundredes borgere og ansvarlige ledere in
den for alle samfundets områder. Den ene
ste realistiske baggrund for vor pædagogi
ske tænkning i dag må derfor være spørgs
målet om, hvad det næste århundrede vil
kræve af mennesket, hvis det da skal bli
ve i stand til at udforme det verdenssamfund, som nødvendigvis må
blive til virkelighed og gøres funktionsdygtigt, hvis ikke vor udvikling
som menneskehed skal stagnere, eller vi i værste fald skal gå til
grunde sammen.
Derfor er det helt på sin plads og et sundhedstegn, at spørgsmålet
om målsætning og karakteropdragelse har indtaget en større plads i
den pædagogiske debat i den senere tid. Medens man i en generation
i skolen har været mest optaget af metoder og midler til at opnå den
størst mulige effektivitet i kundskabstilegnelsen, vokser der nu en er
kendelse frem af, at dette ikke er nok; at jo mere den tekniske ud
vikling tager fart, jo mere nødvendigt bliver det at sigte på udviklin
gen af hele mennesket — ikke blot intellektet, men også følelses-og
viljeslivet. Dels fordi det enkelte menneske uden dette står i fare for
at ende som en robot og sjæleligt gå under i følelsen af kun at være
et vilejløst hjul i et kæmpemæssigt maskineri. Dels fordi den enkel
tes handlinger kan få uanede konsekvenser f. eks. gennem atomkraf
ten. Derfor vil individets ansvarsbevidsthed, selvstændige dømmekraft
og etiske kvalitet få en betydning for hele samfundet som aldrig før i
historien.
I 1950 sagde Albert Einstein til en forsamling af videnskabsmænd:
„Det er ikke atombomben, der er problemet; det er menneskehjertet.
Vi behøver en helt ny tænkning, hvis menneskeheden skal overleve”.
Vi, der skal opdrage børnene og de unge af i dag, har ansvaret
for, at denne ny tænkning bliver skabt og efterlevet gennem det ud
syn og den karaktertræning, vi giver vore børn under deres opvækst.
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Musik i de yngste klasser.

Da faget sang i begyndelsen fik sin plads
på skoleskemaet, var lærerens opgave i
hovedsagen begrænset til at lære eleverne,
det vil sige elever med egnede sangstem
mer, et vist antal salmer og sange. Resten
sorteredes fra som brummere, en slags
musikalske pariaer, der førte en skygge
tilværelse i klassens baggrund og sagtens
har fordrevet sangtimerne med fritidslæsning og anden spøg og skæmt
under bordene.
Men efterhånden som de pædagogiske tanker udviklede sig, og er
faringer høstedes — ikke mindst på småbørnsområdet, måtte disse
forhold ændres betydeligt. I dag kunne man vanskeligt tænke sig en
lærer modtage en lille elev med omtrent disse velkomstord: „Du kan
ikke, derfor kan vi ikke bruge dig”. Det groteske heri er indlysende,
da det jo netop er lærerens opgave at søge at interessere og aktivere
alle, uanset evner og formåen.
Ved denne søgen viser sig bl. a. det meget opmuntrende, at så at
sige alle normale børn har et eller andet, der kan bringes til udfol
delse. En „falsk” sangstemme er ikke ensbetydende med, at barnet er
„blottet for musik” — en opfattelse man desværre hører alt for ofte
den dag i dag, selv af forældre. Alle børn har f. eks. rytme i sig, så
sikkert som de har et pulsslag, der banker lige rytmisk hos begavede
som hos mindre begavede. At evnen til at praktisere så naturligvis
varierer hos de forskellige, er en anden sag, men i mangfoldige til
fælde viser det sig, at når børn tilsyneladende har vanskeligt ved at
„synge rent” og „holde takten”, kan dette skyldes hæmninger af en
eller anden art, usikkerhed eller ganske simpelt manglende vane i at
udtrykke, hvad de har i sig.
Ikke sjældent oplever man, at et barn i begyndelsen lægger en
tromme eller et spilleinstrument fra sig med ordene: „Nej, det kan
jeg altså ikke” — underforstået: „og det lærer jeg aldrig”. Men gen
nem forskellige former for leg — uden for mange irettesættelser —
kommer i reglen alle med, og det kan hænde, at den, der i starten
kviede sig mest, ender blandt de ivrigste. Det samme viser sig med
sangen.
Her drejer det sig naturligvis ikke om en vurdering af noget tek
nisk eller kunstnerisk på højere plan, men om det elementære, at
barnet funktionerer, og på en sådan måde, at det realiserer noget i
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sig selv — oplever noget. Netop dette med oplevelsen er noget helt
afgørende. Om eleverne lytter, synger, spiller, trommer, danser eller
„dramatiserer”, om emnet er forud indstuderet, eller der improvise
res, er lige værdifuldt, hvis børnene går fuldt op i det, der foregår —
og oplever noget derved.
Derfor gælder det først og fremmest om at rette undervisningen
i de yngste klasser mod aktivitet, udfoldelse og oplevelse. En kund
skabsmæssig påfyldning uden dette grundlag har næppe nogen sand
værdi for musikkens vækst og trivsel — og slet ikke i vor tid, hvor
radio og fjernsyn trods mange positive egenskaber, dog bidrager til
en passiv og konstant modtagende holdning.
Der er mange veje inden for musikundervisningen, og der åbner
sig stadig nye, men målet eller måske rettere ønsket bag alle bestræ
belser er, at det må lykkes at åbne børnenes sind for musikken, så de
fremover — som lyttere eller udøvende — vil kunne få del i de vær
dier, der rækker ud over den rent overfladiske underholdning og til
fredsstillelse.

Elevrad.

Sidste år startedes på elevernes initiativ
et elevråd. Hidtil har 45 børn og 2 lærere
været direkte impliceret i dette arbejde,
idet her hvert halve år vælges nyt elev
råd, som består af 1 pige og 1 dreng fra
hver klasse fra 2. til 9.
Emnerne, der bliver behandlet, kom
mer fra eleverne selv, idet hver klasse kan
fremkomme med problemer, de ønsker diskuteret, ting, de ønsker an
skaffet o. s. V.
Det er måske af interesse at nævne noget af det, elevrådet har
haft på dagsordenen i årets løb:
Skolefesten. Den årlige fest blev planlagt og de forskellige jobs
fordelt ved mødet i februar. Ved mødet i marts forelagde hr. Mad
sen regnskabet fra den i mellemtiden afholdte fest, og der overveje
des, om rammerne havde været tilfredsstillende, eller om noget skulle
ændres næste år.
Filmaftener og -eftermiddage har været gennemført, men sagen
vanskeliggøres noget af, at der ikke er så mange egnede film at få.
Frivillig ekstragymnastik for 4. og 5. klasses drenge har en gang
ugentlig været ledet af hr. Nørgaard.
Af ting har elevrådet foranlediget anskaffelse af bl. a. en buk i
gymnastiksalen, en opslagstavle og en papirkurv i gården.
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Af problemer fra dagligdagen er ét flere gange dukket op på mø
derne — nemlig ordenen i gården. Det er et emne, der volder van
skeligheder, og hvor alle bliver røde i kammen under diskussionen.
De små anklager de store for at være for voldsomme, og de store
klager over, at de ikke kan stå og tale sammen, uden at de små
ramler ind i dem. Vi håber, at samtalen om dette i sig selv vil kun
ne hjælpe. Man har talt om, at det evt. kan blive nødvendigt helt
at forbyde løb i gården, sådan som man har måttet på flere store
skoler, men alle er enige om, at det er en trist løsning.
Dette var et lille udsnit af de emner, elevrådet har behandlet.
Jens Ewald-Hansen fra 9. kl. var elevrådsformand fra august til
december 1964 og blev genvalgt for perioden fra januar til juni 1965.
Der har været afholdt mange gode møder, hvor elevrådsmedlem
merne forinden hver især med deres klasse har talt tingene grundigt
igennem, så diskussionen blev saglig og frugtbringende, men der har
også været møder, hvor deltagerne var mere passive, så der ikke kom
så meget ud af det. Dette at skulle komme med en motivering for de
ting, man f. eks. ønsker ændret, er ikke nogen let sag for børn. Og
når så mange elever drages ind i arbejdet, er det netop, fordi vi me
ner, de har godt af at øve sig i at vende og dreje en sag og sammen
prøve at finde frem til en løsning, der er bedst for skolens daglige
liv og dermed for os alle.
For at et elevråd skal trives, kræves det, at alle elever og lærere
går aktivt ind for sagen. Det er meget nødvendigt, at forarbejdet gø
res i de enkelte klasser under hjælp og vejledning af klasselæreren,
så elevrådsmedlemmerne virkeligt repræsenterer klassen på mødet.
Lige så nødvendigt er det, at de vender tilbage og giver klassen en
orientering om, hvad der er sket på mødet. Denne intime forbindel
se til de enkelte klasser er elevrådets nerve og en betingelse for dets
betydning i skolelivet.

Skolebladet.

„Grisen”, der nu er fyldt 2 år, er i årets løb udkommet med 6
numre hver på 10—12 sider. Som fast stof har „Grisen” haft referat
af elevrådsmøderne, historier, opgaver, hobby, humor m. m.
Udgivelsen af skolebladet påbegyndtes for 2 år siden af drenge i
7. klasse. Da de sidste år gik ud af skolen, overtoges redaktionen af
interesserede i 7. og 5. klasse. Redaktører har været Tim Schmidt og
Kristian Wulff, Marianne Frommelt har tegnet, Peter Danstrup skre
vet historier og Steffen Ernst refereret elevrådsmøderne. Foruden dis
se faste medarbejdere har en del andre givet bidrag af forskellig art.
Om „Grisen” med næste årsberetning kan fejre 3 års fødselsdag
vil afhænge af, hvorvidt der efter sommerferien er elever, der har lyst
og energi til at overtage arbejdet.
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Af skolens dagbog.
17.
20.
23.
24.

29.
1.
3.

10.
10.
12.

1.

2.
3.
3.

10.
14.
16.
24.
2.

13.
13.
16.

20.
21.
29.
1.
12.

17.
21.
22.
7.
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aug.: Skoleåret begyndte.
aug.: Valg af elevrådet.
-30. aug.: 7. kl. havde lejrskole på Bornholm.
aug.: Ekskursioner: 2. kl.: Zoologisk Have.
3. kl.: Jagt- og Skovbrugsmuseet. 4. kl.:
Tokkekøb Hegn. 5., 6.x og 6.y kl.: Stevns.
8. og 9. kl.: Helsingborg.
aug.: Kommandørkaptajn Bjerre talte for 8.
og 9. kl.
sept.: 1. kl. modtoges.
sept.: Drengene fra 6.x og 6.y kl. besøgte
Tuborg.
sept.: Børnene fik fri kl. 12 i anledning af
festlighederne i forbindelse med prinsesse
Anne Maries bryllup.
sept.: Elevrådsmøde.
sept.: 6.y kl. besøgte Frilandsmuseet.
Sept.—okt. : De idrætsinteresserede havde lej
lighed til at dyrke fri idræt hver fredag fra
kl. 14—16.
okt.: 8. og 9. kl. overværede en retssag i
Nordre Birks ret og besøgte Folketinget.
okt.: 7.,8.og 9. kl. så filmen om Henri Matisse.
okt.: 6.x kl. besøgte Frilandsmuseet.
-4. okt.: 8. og 9. kl. holdt week-end på „Storedam”.
okt.: Skolens 47-års fødselsdag. Dagen mar
keredes med optræden af eleverne.
okt.: Elevrådsmøde. Musikmorgensang for I.
—4. kl.
okt.: Nr. 1, 2. årg. af „Grisen” udkom.
okt.: FN-dagen markeredes i klasserne.
Nov.: Forældremøder i 2.—9. kl.
nov.: Elevrådet afholdt filmeftermiddag for
1.—5. kl.
nov.: Vægdekorationen „Stjernebilleder” af
sløredes.
nov.: 5., 6.x og 6.y kl. så „Skatteøen” på
Skolescenen.
-20. nov.: Juleindsamling til fordel for børne
hjemmet „Gertrud Rasks Minde” i Grønland.
nov.: Salg af UNTCEF-kort begyndte.
nov.: Elevrådsmøde.
nov.: Første lys tændtes i adventskransen.
dec.: Første lys tændtes på klaveret.
-18. dec.: Drenge fra 6. kl. fremviste en mi
niracerbane i gymnastiksalen.
dec.: Elevrådsmøde. Musikmorgensang for 1.
—5. kl.
dec.: Oplæsning af julehistorier og julehyg
ge i klasserne.
dec.: Juleafslutning.
jan.: Valg til Elevrådet.

9. jan.: Erhvervsorientering i 8. og 9. kl. ved
erhvervsvejleder Arne Zimling.
16. jan.: 8. og 9. kl. så på Skolescenen Kjeld
Abeli: „Silkeborg”.
25. -30. jan.: Sir Winston Churchill mindedes ved
morgensangen.
25. jan.: Elevrådsmøde.
26. -29. jan.: 1. del af Gentofte kommunes stand
punktsprøver for 5. kl. afholdtes.
1 .-6. feb.: 8. og 9. kl. var i erhvervspraktik.
12. feb.: 6.y kl. var på bytur.
15. feb.: Elevrådsmøde.
23. -26. feb.: 2. del af Gentofte kommunes stand
punktsprøver for 5. kl. afholdtes.
25. leb.: 8. og 9. kl. så på Skolescenen „Kom
ned på jorden” og „Jazzballet”.
27. -28. feb.: Skolefest for 1.—9. kl. Skolekome
dien „Pippi Langstrømpe” og dans.
5. marts: Fru Lunds fødselsdag fejredes. Børne
ne så filmen „Den døende Prærie” og fik is.
10. marts: 5. kl. var på Danmarks Akvarium i
Charlottcnlund.
16. marts: Mai Warberg og Jan Kargaard Poul
sen modtog præmier for deres bidrag til
Gjellerups novelle- og digtkonkurrence.
27. marts: Elevrådsmøde. Musikmorgensang for
1.—4. kl.
1. april: Elever fra 5. og 6. kl. solgte mærker
for „Red Barnet”.
3. april: Billedhuggerinden fru Edith Ludvigsen
fortalte om stjerner og stjernebilleder og om
arbejdet med vægdekorationen på 2. sal.
7. april: Elevrådets filmudvalg havde arrangeret
filmaften for 6.—9. kl. „Filmen om Grock”
og „Vi fanger Hestetyvene”.
8. april: 7. kl. var på Frihedsmuseet.
8. april: 5. kl. holdt klasseaften med film og
optræden.
9. april: 25-årsdagen for Danmarks besættelse.
24. april: Stæren var hørt og set i skolehaven.
Der uddeltes lakridsstænger.
26. -31. april: Skriftlig årsprøve for 8.—9. kl.
Maj: Skriftlig årsprøve 1.—7. kl.
30. april—7. maj: 6. klasserne var på lejrskole
i Hjortdal ved Fjerritslev.
5. maj: 20-årsdagen for Danmarks befrielse
mindedes.
8. maj: Fridag — Skolemodenhedsprøve for 1.
kl. 1965—66.
18. maj: Idrætsdag på Gentofte Stadion.
21. maj: 3. kl. på Nationalmuseet.
29. maj: 4. kl. på Nationalmuseet.
Maj-juni: Den statskontrollerede prøve for
9. kl. samt årsprøve for 8. kl.
9. -16. juni: Mundtlig årsprøve 5.—7. kl.
12. juni: Forældredag og afslutning. 1-4. kl.
17. juni: Afslutning. 5.—9. kl.
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Sygdom og skolegang.
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såkaldte børnesygdomme, og den må
de de forløber på, har i de senere år
skiftet karakter, dels som følge af vacci
nation, og dels fordi behandlingen i dag
er langt mere effektiv. Samtidig er risi
koen for smitte med visse tarminfektioner
nok blevet større nu, da så mange tager
på ferie til lande, hvor den offentlige
sundhedspleje ikke er så effektiv som hos os.
Her skal de vigtigste regler omtales for, hvornår et barn, der selv
har været sygt, eller i hvis hjem sygdom er konstateret, atter må gå
i skole:
Et barn med skarlagensfeber må først modtages, når der er
forløbet 4 uger, efter at sygdommen begyndte, eller barnet har fået 6
dages penicillin- eller anden tilsvarende behandling. Optræder skar
lagensfeber i en elevs eller lærers hjem, skal der gå 6 dage, ef
ter at den syge er isoleret, eller 6 dage efter at den syge har påbe
gyndt penicillinbehandling.
Et barn med mæslinger må ikke modtages før 5 dage efter udslettets fremkomst og først 2 dage efter, at temperaturen er blevet
normal.
Et barn med kighoste må ikke modtages før 4 uger efter, at
kighosteanfaldene er begyndt, med mindre de af klassens børn, der ik
ke tidligere har haft kighoste, har fået 3 kighostevaccinationer med
en måneds mellemrum.
Et barn, der har haft røde hunde, fåresyge eller skold
kopper, må modtages i skolen, når temperaturen er normal og bar
net rask.
Et barn, der har været angrebet af tyfus, paratyfus eller p aradysenteri, må ikke modtages, før det ved bakteriologisk under
søgelse er godtgjort, at barnet ikke udskiller smitstof.
Sygdomme som kopper, difteri, stivkrampe har ingen
praktisk betydning mere, efter at vaccination gennemføres. Noget til
svarende gælder for tuberkulose og vil forhåbentlig også vise sig
at gælde for polio, når erfaringerne med denne vaccination kan gø
res endeligt op.
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Skolens lærerkræfter.
Arendrup, Olga, frk., aut. ordblindepædagog,
konsulent ved særundervisningen.
Blom, Rigmor, fru, lærerinde.
Bruhn, Johanne, fru, lærerinde.

Christensen, Tove, fru, sekretær.
Hø ff ding, Aase, fru, pianist, eksam. musikpædagog.

Iversen, Liselotte, fru, eksam. lærerinde.
Jespersen, Bodil, fru, eksam. lærerinde.
Korsgaard, Bodil, frk. stud, scient.,
eksam. gymnastiklærerinde.

Ludvigsen, Brita, frk., eksam. lærerinde.
Lund, Inge r, fru, skoleleder.

Madsen, Arne, eksam. lærer, faglærer.
Møller, Herluf, fhv. rektor.
Nørgaard, Vagn, eksam. lærer.

Olsen, Ib, inspector.
Richardt, Kirsten, fru, eksam. lærerinde.

Rode, Jytte, fru, håndarbejdslærerinde.
T h i n g h u u s, Ebba, fru, eksam. lærerinde.

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.
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Forskellige oplysninger.
Bogliste

over skolebøger fås på skolen.

Boglån af skolebøger.

Skolen disponerer over en samling af de ved skolen anvendte bøger til
brug for skolens elever. De born, 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 .—7. kl. har været på børnebiblioteket — nogle for at modtage under
visning — andre for selv at udvælge bøger til et klassebibliotek.
Biblioteket.

Skolens bibliotek har som sædvanlig været holdt åbent mandag, onsdag
og fredag i 12-frikvarteret. Med et tpar store elever som biblioteksassistenter
har der i vintermånederne været en ivrig læsen og bytten. Ved forårets og
lysets tilbagevenden daler læselysten naturligt til fordel for udendørs aktivitet.
Ekstraundervisning.

Særundervisning i dansk er foregået i skoletiden ved ordbi indepædagog
frk. Olga Arendrup.
Særundervisning i grammatik er givet to gange ugentlig ved fru Richardt,
væsentligst til nye elever.
Elevjob.

Mælkemænd: Jesper Mourier, Stig Piesner Davidsen (7. kl.).
Tepiger: Anette Bjorkholt, Minna Tillisch (9. kl.).
Klokker: Jan Nivaro (7. kl.).
Vandmester: Jens Chr. Fahrner (7. kl.).
Varmemestre: Stue og underetage: Bjørn Toft, Kim Nyegaard (5. kl.).
2
. sal: Henrik Meyn (6y) — Clifford Recke-Beckmann (6x).
Båndoptager, grammofon, filmsapparat: Bjørn Federspiel, Kristian Wulll
(7. kl.).
Glemmekasse: Aase Jensen, Annemarie Brcyen (7. kl.).
Følgepiger og vagt: 1. kl.: Äse fensen, Annemarie Breyen (7. kl.) —•
Karen Krogh Andersen (9. kl.).
Elevråd s med I em mer.

Perioden august—december: 2. kl.: Anne Fonnesbech — Ole Dideriksen.
3. kl.: Hanne Roelsgaard — Thomas Lipsø. 4. kl.: Louise Schultz — Jes
Bennike. 5. kl.: Marianne Frommelt — Peter Danstrup. 6.x kl.: Marianne Niel
sen —■ Thomas Lund. 6.y kl.: Benedikte Bodenhoff — Henrik Meyn. 7. kl.:
Ase Jensen — Jesper Mourier. 8. kl.: Kirsten Jørgensen — Jan Schnohr.
9. kl.: Tine Sander Frederiksen —■ Jens Ewald-Hansen.
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Perioden januar—juni: 2. kl.: Helle Cordsen — Niels Nielsen. 3. kl.:
Charlotte Bay — Sigurd Schmidt. 4. kl.: Anita Hansen — Kim Berner. 5. kl.:
Annette Lund — Jørgen Gottlieb. 6.y kl.: Hjørdis Anthony — Michael Cord
sen. 6.x kl.: Nina Kiær — Per Andresen. 7. kl.: Benny Lipsø — Jesper Mou
rier. 8. kl.: Mai Warberg — Jan Bronee. 9. kl.: Anette Bjørkholt — Jens
Ewald-Hansen. Lærere (begge perioder): Bodil Jespersen — Arne Madsen.
Færdselslære.

Der gives undervisning og vejledning i alle skolens klasser.
Gaver til skolen.

Skolen bringer herved sin bedste tak for gaver til skolens samlinger,
bogpræmier m. m. Aug. Olsens Boghandels bogpræmie blev ved afslutningen
tildelt lærer Arne Madsen.
Gentofte kommune.

Skolen takker Gentofte kommune for gratis helbredsundersøgelse, skoletandpleje, skolemælk .og vitamintilskud samt for al velvilje i årets løb.
Gymnastikdragt 2.-9, kl.

Piger: Blå crepenylon-dragt, model ATHEN, blå plastsokker til inden
dørs brug, blå sokker og tennissko til udendørs brug.

Drenge: Rød trøje med korte ærmer, sorte benklæder, hvide ollerupsko til indendørs brug, hvide tennissko til udendørs brug.
Julegavesløjd.

I månederne inden jul arbejdede et halvt hundrede børn om eftermidda
gen med 1er, bast, peddigrør, nål og tråd.
Konfirmationsforberedelse.

Skolen afsætter ligesom det kommunale skolevæsen på 7. klasses time
plan tid til konfirmationsforberedelse.
Lektieskole.

I de 3 sidste skoleår har der om eftermiddagen været lektielæsning på
skolen under vejledning af to lærere.
Musik.

Siden I960 har fru Høffding haft små, private hold i musik. I år har ele
ver deltaget fra 3., 4. og 5. klasse (ialt 27). Der har været arbejdet med
rytme- og melodiinstrumenter (klokkespil, xylofon og melódica) og for 5. kl.s
vedkommende med blokfløjter.
Mælk og vitamintilskud.

Eleverne i 1.—7. klasse får gratis 1/4 1 sødmælk eller kærnemælk samt
i tiden fra 1. november—30. april 1 vitaminpille daglig. Hjemmene vil i au
gust måned modtage tilmeldingsblanketter.
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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 5., 6.x, 6.y, 8. og 9. kl. har overværet Skolescenens forestil
linger.

Som et forsøg på et skabe et børneteater har Skolescenen i år indbudt'
elever fra 1.—4. kl. til med deres forældre at overvære forestillingen „Det
dansende Æsel”. Her fra skolen har 139 børn og forældre fulgt opfordringen.
Skolelægen.

Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersøgelse af bør
nene. Undersøgelsen omfatter foruden måling og vejning en fuldstændig le
gemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, medens behandling af syg
dom henvises til børnenes sædvanlige læge. Skolelægen og skolesundhedsplej
ersken fører desuden i samarbejde med tuberkulosestationen i Lyngby den re
gelmæssige 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 iøvrigt ved henvendelse til sko
len få oplyst, hvornår skolelægen træffes.

Skolens læge er d r. A g n e t e B r æ s t r u p 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 1964—65 har 93 elever været til behandling.
Sparemærker.

Elevrådet har overtaget salget af sparemærker, og i år har 2 piger fra
6.y kl. passer dette arbejde. Mærkerne koster 25 øre, og de opsparede penge
hensættes på barnets egen sparekassebog.
Svømning.

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

28 elever har taget svømmemærke: 15 i bronze, 12 i sølv og 1 i guld.
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„Vor egen ramme“.

Når der i formningstimerne laves en tegning, som efter klassens mening
er særlig god, udstilles den i glas og ramme i underetagen. I de øvrige klas
ser diskuterer man så, hvorfor netop denne tegning er blevet valgt.
I skifterammen i stueetagen udstilles reproduktioner, plakater, præmierede
konkurrencetegninger m. v.

Skolebetalingen.
Den årlige skolebetaling, som opkræves i 10 månedlige rater (al
le måneder undtagen juli og august), udgør:
1. klasse ................................................. 450 kr.
2. klasse ................................................. 550 kr.
3. klasse ................................................. 580 kr.
4. og 5. klasse ..................................... 600 kr.
6., 7., 8. og 9klasse ............................. 620 kr.
Søskende har moderation.
Skolen modtager gerne forudbetaling for hele skoleåret eller dele
heraf, idet administrationen 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 15 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.
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.

19

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.

Aug. Olsens Eftf. Bogtrykkeri, Hellerup

