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ET SCHOLAE ET VITAE

GLADSAXE
PRIVATSKOLE

Stengårdsallé 122—128, Buddinge pr. Søborg
*

Telefon 98 35 98 — Giro nr. 7038
*
Kontortider: skoledage kl. 9—12 samt torsdag kl. 18,30—19,30

*
Skolebestyrer J. V. Boe Larserr træffes
tirsdag kl. 13—14, torsdag kl. 18,30—19,30
(skolefridage undt.) samt efter aftale
Endvidere de to første og to sidste hverdage af sommerferien kl. 13—14

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

GLADSAXE PRIVATSKOLE

modtager elever (piger og drenge) i den undervisningspligtige alder.
Eleverne fordeles i overensstemmelse med den nye skolelov i 7 hoved
skoleklasser og foreløbig 1 fortsættelsesklasse.
Elevantallet var 179 pr. 10. marts I960.

Skolen lægger vægt på solid kundskabsmeddelelse, på orden, på pæn
optræden og på forståelse af såvel helhedens som den enkeltes krav
samt på en kristelig og national indstilling. Skolen ønsker at værne
om børnene i trygge, ikke for store forhold (lav klassekvotient) og at
have et snævert samarbejde med hjemmene; forældrene er således altid
velkomne til morgensang samt til efter aftale med skolen at overvære
undervisningen. Skolen er ingen forsøgsskole; den benytter almin
delige, hævdvundne metoder, men vil dog stadig holde sig å jour med
godt nyt inden for moderne pædagogik.

Skolen har til huse i egen nyopført bygning på den velegnede grund,
hjørnet af Gammelmosevej, Stengårdsallé og Christoffersallé. De ældste
elever er i begyndelsen af skoleåret endnu i et anneks.
Skolen er centralt beliggende i kommunen ved Stengården station og
ved buslinierne 160, 161, 163 og 171. Til nabokommunerne er forbin
delserne særdeles bekvemme.
Skolen er af undervisningsministeriet anerkendt og får statstilskud efter
gældende lov.

Skolen siger tak til Gladsaxe kommunalbestyrelse for gratis helbreds
undersøgelse og svømmeundervisning for alle skolens elever samt for
gratis skoletandpleje, skolemælk og vitaminpiller for elever fra Gladsaxe
kommune.
Idet Gladsaxe Privatskole takker for forældrenes tillid, udtrykker
skolen håbet om at få lov til at gøre en positiv indsats til gavn for
den enkelte elev og for kommune og samfund!

Indmeldelse
finder sted ved skriftlig eller personlig henvendelse (se træffetiderne).
Dåbs- (navne-) og koppevaccinationsattester udbedes.

Undervisningen.
Undervisningstiden falder altid om formiddagen. Der undervises i 1.
klasse i 18 ugentlige undervisningstimer, og fagene er dansk, skrivning,
regning, religion, orientering, papirsløjd (håndarbejde), sang og gym
nastik.
For de øvrige klassers vedkommende fås plan over fagene og undervis
ningstimernes antal på skolens kontor. Sprogundervisningen påbegyn
des i 4. klasse.
Udover almindelige skolefag undervises eleverne bl. a. i færdselslære,
erhvervsvejledning samt samfunds- og familiekundskab.
Ordblindeundervisning og anden særundervisning aftales med skolen
og vil i de fleste tilfælde kunne fås på skolen.

Bog- og materialeliste
fås på skolen og hos skolens boghandler og udleveres ved indmeldelsen.

Lærerne:
fru G. Axelsen, fru G. Bjerregård, fru A. Bruun, hr. A. Christiansen, frk.
B. Eggert, fru E. Eilenberg, fru B. Folmar, fru E. Fris, hr. Sv. O. Jønsson,
fru J. Kromann, fru B. Kuylenstierna, frk. G. Michelsen, fru K. Scheel,
hr. P. Thaysen, hr. G. Wulff samt skolebestyreren.

Skolens sekretær:
fru B. Kuylenstierna (privat: 96 44 62).

Skolepedel:
hr. John Nielsen, Lyngbygårdsvej 47, st., Lyngby.

Skolens regnskabsfører:
revisor H. H. Godt, H. D.

Skolens boghandler:
J. Neergaard Andersen, Bindeledet 16, Bagsværd, tlf. 98 09 86, fører
lager af materialer og bøger til skolen. Stilebøger kan også købes på
skolen. Ved skoleårets slutning kan eleverne sælge brugte bøger til
boghandleren. Bøger til næste klasse kan leveres brugte i det omfang,
sådanne kan fremskaffes.

Skolelæge:
dr. H. Trolle-Schultz, Triumfvej 41, tlf. 98 30 33 (privat: 98 23 45).

Skolesundhedsplejerske:
sygeplejerske, fru M. Djernum. Træffes torsdag kl. 10—11, Triumfvej 1,
tlf. 98 08 05.

Skoletandpleje
gives af Gladsaxe kommune til elever med bopæl i kommunen. Andre
elever kan mod betaling komme ind under ordningen. Behandlingen
finder sted Triumfvej 1. Evt. forespørgsler rettes til overtandlæge
G. Gerval, Uf. 98 08 05 (kl. 9—12).

Skolemælk.
I tiden 1. september—31. maj yder Gladsaxe kommune dagligt % 1 mælk
og 1 vitaminpille pr. elev.

Skolepoliti
følger de yngste over gaden.

Musikundervisning
gives på skolen efter skoletid af skolens sanglærer, organist G. Wulff.
Indmeldelse direkte til hr. Wulff på tlf. Taga 8854 u.

Ordensregler.
Daglige meddelelser mellem hjem og skole indføres i elevernes medde
lelsesbøger og underskrives såvel af hjem som af skole. Alle elevernes
ejendele skal være tydeligt mærket med navn. Fundne sager afleveres
på kontoret, og glemte sager kan ikke afhentes uden for skoletiden.
Medbragte pengebeløb på over 1 kr. deponeres på skolen. Al handel
og bytten er forbudt. Elever med lang skolevej kan få tilladelse til at
cykle i skole, men må forpligte sig til fra 4. kis. at gå op til politiets
cyklistprøve, til den er bestået. Beskadigelse af bygninger og inventar
vil medføre erstatningspligt. Adresseforandring skal meddeles skolen.
Skolens telefon må kun benyttes i vigtige tilfælde.

Forsømmelser,
som ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet
tilladelse fra skolen og frarådes som helhed af denne. Når en elev
møder efter sygdom, skal der i elevens meddelelsesbog være anført
grunden til fraværet og angives den tid, eleven har været fraværende.
Sygdom, der skønnes at blive af over tre dages varighed, bedes tele
fonisk eller skriftligt meddelt skolen. Ved mere end én times fritagelse
for gymnastik kræves lægeattest.

Gæster på vej ind til grundstensnedlæggelsen 219-59

Udover den normale skolegang
er der i det forløbne år sket følgende:
2/4: hr. overbetjent G. Kongstad-Kristensen gav færdselsundervisning.
9/4: mindedes 9. april 1940.
27/4: forældremøde i Skoleparkens selskabslokaler. Aftenens taler var
filmcensor Arne-Ole David.
5/5: mindedes 4. og 5. maj 1945.
11/5: 1. og 2. klasse var på skoleskovtur i bus til Kongelunden og
Kastrup lufthavn.
13/5: busudflugt for 3., 4. og 5. klasse til Holbæk, Dragsholm slot, Fåre.vejle, Risøværket m. v.
23/5—25/5: under ledelse af en del lærere og skolebestyreren var fort
sættelsen og elevforeningen på week-end-tur til Söderåsen, Sverige.
26/5—28/5: skriftlig årsprøve.
12/6: skødet på grunden, Stengårdsallé 122—128, blev underskrevet.
15/6—18/6: mundtlig årsprøve. Herunder var håndarbejder, tegninger
og småsløjdarbejder udstillet.
20/6: translokationen fandt sted i Skoleparkens selskabslokaler. Flidsog håndarbejdspræmier samt bogpræmier, skænket af skolens boghand
ler, overraktes.
Elever fra forskellige klasser underholdt, og skoleorkesteret spillede.
1/8: grunden, Stengårdsallé 122—128, overtoges fra Gladsaxe kommune.
10/8: påbegyndtes første del af 1. etape af byggeriet af den nye skole
bygning.
15/8: begyndte det nye skoleår. Forældre og elever samledes i det store
telt på plænen til en festlig morgensang.
28/8: skoleårets første »åbent hus« for 6. kis. og fortsættelsens elever
afholdtes om aftenen.
29/8: årlig generalforsamling i elevforeningen.
2/9: klokken 10,15 fandt den højtidelige grundstensnedlæggelse sted
til den nye skolebygning. Byggegrunden var festligt smykket, og mange
repræsentanter fra myndighederne, andre skoler, forældrene og samt
lige elever og lærere var til stede, da borgmester Erhard Jacobsen,
murermester Børge Madsen, skolebestyrerens mor, 2 elever og skole
bestyreren murede de 5 første sten. Senere var skolen vært ved en
reception på Regatta pavillonen for gæsterne fra rådhuset, pressen og
lærerne.
12/9: skoleidrætsstævne for Gladsaxe kommune på Marielyst skole. 27
af skolens elever deltog.
15/9: hele skolen fotograferedes.
17/9: spændende fodboldkamp1 mod Bagsværd kostskole på dennes
bane.
19/9: »Røde Kors’« 100-års jubilæum omtaltes til morgensang.
24/9: under ledelse af et par lærere samt skolebestyreren var 6. klasse,
II og III fortsættelse på besøg på Gladsaxe mejeri.
25/9: som et led i håndarbejdsundervisningen havde eleverne besøg
af Pfaff, der viste films.

2/10: skolefodboldholdet spillede på Hareskov idrætsbane mod Hare
skov kommuneskole.
10/10: forældremøde i Skoleparkens selskabslokaler.
16/10: potteplantekonkurrencen afsluttedes.
17/10: F.N.-dagen d. 24/10 omtaltes til morgensang.
10/11—12/11: terminsprøver for 5.—III fortsættelse.
19/11: cyklistprøve for 4. klasse—III fortsættelse afholdtes af politiet.
28/11: efter et meget smukt Luciaoptog til morgensang med tænding
af adventskrans delte julemanden julekalendere ud til klasserne.
14/12: fik skolen igangsætningstilladelse til hele 1. byggeetape.
16/12: erhvervsvejledning i III fortsættelse. Foredrag af hr. overlærer
Oscar Fuglsang.
18/12: julepyntning af klasserne.
22/12: fandt juleafslutningen sted i Skoleparkens selskabslokaler. Skole
orkesteret, skolekoret og solister optrådte under ledelse af hr. G. Wulff.
Hr. overbetjent G. Kongstad-Kristensen blev takket for sin indsats i
færdselsundervisningen og overrakte diplomer til de ved cyklistprøven
beståede elever. Godter uddeltes til eleverne.
Fru G. Axelsen, fru E. Fris og hr. Sv. O. Jønsson havde arrangeret en
smuk tegne- og sløjdudstilling.
2/1: flyttede lærerværelse, kontor samt de fire yngste klasser til den
nye skolebygning, Stengårdsallé 122—128.
6/1: første skoledag i den nye skolebygning på Stengårdsallé. Flaget
blev hejst, og morgensangen fik et festligt forløb.
19/1—21/1: terminsprøver for 5.—III fortsættelse.
30/1—9/2: 6. klasse—III fortsættelse på kombineret lejrskole og ski
rejse til Fjellheimen hotel, Skammestein, Norge, med nogle lærere samt
skolebestyreren. Turen blev en uforglemmelig oplevelse for deltagerne.
13/2: en elev fra III fortsættelse fik overrakt K.D.A.K.’s sølvemblem for
god indsats i skolepatruljen.
18/2: blev eleverne og lærerne tb-undersøgt.
20/2: statsminister H. C. Hansen mindedes til morgensang.
1/3: hr. G. Kongstad-Kristensen gav færdselsundervisning.
10/3: skolens 4-års fødselsdag blev fejret. Skolen var pyntet, og morgen
sangen var højtidelig med flere talere. Der var films og hyggetimer for
eleverne samt traktement til både elever og gæster. Kl. 12 fik eleverne
fri efter fællessang.
26/3: kl. 19 fandt skolefesten sted i Stengård skoles aula.
Velkomst ved skolebestyreren. Tæppet gik for Ingrid Tolderlund-Hansens: »Ud i det blå«, for hvilket eleverne høstede stort bifald fra de
over 600 tilskuere. Frk. B. Eggert og skolebestyreren var instruktører,
og lærer Sv. O. Jønsson havde malet de flotte dekorationer. Skoleorke
steret, under ledelse af hr. G. Wulff og ved flygelet fru B. Mandrup,
spillede nogle smukke numre.
Til ballet spillede Erling Gradholts orkester.
Bare mødre havde fyldt restauranten med kager.
Kl. 24 sluttede den vellykkede aften.
29/3—31/3: terminsprøver for 5.—III fortsættelse.

Endelig skal nævnes, at eleverne i 5. klasse, 6. klasse og fortsættelsen
deltager i skolescenens og skolebios forestillinger.

Fra skolekomedien ..Ud i det blå" 2613-60

Ferier og fridage til 4. april 1961:
onsdag den 13. april 1960—tirsdag den 19. april: påskeferie,
fredag den 13. maj—lørdag den 14. maj: storebededagsferie,
torsdag den 26. maj (Kristi himmelfartsdag): fridag,
lørdag den 4. juni—tirsdag den 7. juni: pinseferie,
torsdag den 23. juni—lørdag den 13. august: sommerferie,
mandag den 17. oktober—lørdag den 22. oktober: efterårsferie,
fredag den 23. december—torsdag den 5. januar 1961: juleferie,
mandag den 13. februar (fastelavnsmandag): fridag,
fredag den 10. marts (skolens 5-års fødselsdag): fri kl. 12.
lørdag den 11. marts (kongens fødselsdag): fridag.
mandag den 27. marts: fridag,
tirsdag den 28. marts (dronningens fødselsdag): fridag,
onsdag den 29. marts—tirsdag den. 4. april: påskeferie,
desuden en fridag i de måneder, i hvilke der ikke er fridage, i over
ensstemmelse med kommunens skoler; bekendtgøres senere.
Ovennævnte dage er inklusive; skoleåret 1960/61 begynder således
mandag den 15. august 1960 kl. 10.
Ret til forandringer i ferieplanen forbeholdes.

For gaver til skolens samlinger m. v.
siger skolen hjertelig tak til:
Tove Hansen, Peter Jørgensen, Hans Ullmann, Frank Nissen, Ulla
Jeppesen, Chris Nørregård, Torben Steen Andersen, Clea Christensen,
Kjeld Holgersen, Jan Teglberg, Bodil Heede, Lene Broch Møller, Randi
Engel, Hans Erik Kragh, Hans Erik Larsen, Chris Kuylenstierna, Else
beth, Majbrit og Annette Falsnæs, Carsten Henning-Pedersen, Lars
Mandrup, Frank og Mogens Baltzersen, Vagn Hansen, Pia Nielsen,

Susie og Birgitte Nielsson, Niels Kyndborg, Hanne Asperup, Bente
Molbech, Marianne Jensen, Henning Christiansen, Lars Hastrup,
Jesper Holbøll, Steen Vesterskov Petersen, Jens Asperup, Steen Rosengaard, Jens Strøh-Andersen, Mogens Holger Hansen, Lone Christensen,
Liselotte Christensen, Svend Henrik Kragh, Torsten Thyrring, Bjarne
Sundby, Bent Krammager, Kirsten Harvest, Mogens Bøttern, Albert
Lund, Gertrude Helweg, Peter Lyne Sørensen, Søren Holm, Jannie og
Steen Duhn Møller, Bente Petersen, Jesper Storm Nielsen, Hans Peder
Jensen, Ulla Berthou, Birgit Abildgård, Anders Stilling-Petersen,
Mogens Andersen, Hans og Iver Dall, Jes og Viggo Evers, Torben Rettrup Hansen samt til en række forældre for gaver og hjælp til gardiner.

Skolepengene
er på alle alderstrin kr. 46,00 pr. måned (juli fri). Søskende har modera
tion (for 2 børn betales kr. 82,00 pr. måned, for 3 børn kr. 113,00). Ele
verne får opkrævning med hjem, og der betales forud for hver måned
senest den 1. i måneden. For august måneds vedkommende skal beta
ling finde sted senest den 20. august. Der kan betales kontant (aftalte
penge i lukket kuvert med angivelse udenpå af måned samt elevens
navn og klasse), på check (i lukket kuvert med nævnte angivelser) eller
giro (på blanketten angives samme oplysninger). Brændselspenge ud
gør kr. 46,00 årligt, der betales med kr. 23,00 den 1. november og kr.
23,00 den 1. marts. Indmeldelsesgebyr udgør kr. 25,00. Ved evt. udmel
delse betales for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, samt for
de to næste.

1. klasse i ,,Bagsværd"
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