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MARIE KRUSES SKOLE
Stavnsholtvej 29-31
3520 Farum

Rektor: Aage Børch

Rektor træffes alle 
undervisningsdage kl. 12-13 
Tlf. (02) 95 00 12

Telefonbesked til eleverne modtages ikke



1980 - 1981



UDDRAG AF FUNDATS

Navn, hjemsted og værneting.

§ 1.
Institutionens navn er »MARIE KRUSES SKOLE«.

Skolen drives som selvejende institution i henhold til de til enhver 
tid gældende love om skoler.

I institutionen optages den hidtil som selvstændig selvejende insti
tution under navnet »FARUM PRIVATE REALSKOLE« drevne 
skolevirksomhed, hvis værdier med Undervisningsministeriets god
kendelse efter sammenlægningen indgår i MARIE KRUSES SKOLE’s 
samlede formue.

Institutionens hjemsted er Farum kommune i Frederiksborg amt. 
Institutionens værneting er Hillerød ret.

Formål.

§ 2.
Institutionens formål er at fortsætte i kristelig ånd og som fri skole 
den af frøken Marie Kruse grundlagte, senere af rektor Laura Jensen 
fortsatte, fuldstændige højere almenskole (hovedskole, realskole og 
gymnasieskole) i alle dens grene, herunder også hovedskolens første 
klasser, med bemærkning at skolen er omdannet til fællesskole for 
piger og drenge.

Undervisningen kan af bestyrelsen vedtages udvidet indenfor lov
givningens rammer.
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FORORD

Med udgangen af dette skoleår har Marie Kruses Skole eksisteret her 
i Farum i 10 år. Kun hovedbygningen stod færdig i august 1971, men 
med sine 610 elever kunne vi klare os i den i det første skoleår. Ved 
skoleårets begyndelse i 1972 afsluttedes byggeriet, og samtidig afgik 
Johan Clausen som rektor og kunne gøre det med forvisning om, at 
der var skabt et godt grundlag for en fremtid for Marie Kruses Skole 
i Farum.

Dette grundlag var ikke blot bygningerne og deres indretning, men 
også sammenslutningen af Marie Kruses Skole og Farum Private Real
skole, hvilket altsammen skete på en både i økonomisk og pædagogisk 
henseende betryggende måde. Skolen kan da også se tilbage på 10 år 
med stadig vækst, og hvor den har vist sin livskraft og eksistensberet
tigelse. Muligheden for at kunne tilbyde både børnehaveklasse, hoved
skole inclusive 8.-10.kl. samt gymnasium inden for samme institution 
har fremfor noget andet været det særpræg, der for Marie Kruses 
Skoles vedkommende har berettiget dens private status. Ved en sådan 
skoleopbygning skabes der muligheder for et frugtbart pædagogisk 
samarbejde mellem hovedskolens og gymnasiets lærere til gavn for 
eleverne. I undervisningsforløbet lægges der her ved skolen stor vægt 
på at give eleverne en grundig basisviden og at stille krav til dem - alt 
efter alder og evner - om selv at yde en indsats, der kan fremme et 
sådant mål. I tilknytning hertil er det meget væsentligt at bibringe elev
erne ansvarsfølelse, medmenneskelig forståelse og samarbejdsvilje.

Det har derimod aldrig været skolens ønske at fremstå som en kon
kurrent til den offentlige skole. Arbejdsvilkårene inden for de offent
lige og de private skoler er for forskellige til at drage sammenlig
ninger.

Også i dette skoleår har skolen udadtil haft et godt samarbejde med 
både Farum Kommune og Frederiksborg Amtskommune, som jeg 
bringer en velment tak herfor. Indadtil retter jeg takken til alle - 
herunder også skolens bestyrelse - som har ydet en indsats til gavn for 
skolen. Fra min tale ved indvielsen af Marie Kruses Skole i Farum
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d. 6. oktober 1972 kan jeg med lige så stor vægt nu gentage »et inder
ligt håb om, at fællesskabets ånd, den åbenhed og venlighed, den til
lid i sorg og glæde, som har hersket lærerne imellem og mellem lærere 
og elever, må fortsætte. Marie Kruses Skoles fortsatte eksistens som 
en skole, der kan være sig selv bekendt, beror på, at denne indstilling 
må få lov til at leve videre«.

Aage Børch
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ADMINISTRATION

Telefoner:
(02) 95 00 12: Kontoret med omstilling til:

Rektor Aage Børch
Administrerende inspektør Ole Ljungberg
Inspektor for hovedskolen, fr. Inger Smidt

(03) 13 08 72: Pedel Gunner Larsen privat
(02) 95 38 08: Pedel Aage Valsø privat

Adresse:
Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.

Bestyrelse:
Gældende fra 1. oktober 1977.

Formand: Advokat William Bentzen, Nørresøgade 7, 
1370 København V.

Næstformand: Orlogskaptajn Arne Møllgaard, Kjærbo Vænge 20, 
3520 Farum. Tlf. 95 38 34.

Fru Birgit Laursen, Fensmarksallé 12, 3520 Farum.
Tlf. 95 02 73.

Fru Inger Köser, Kjærvej 9, 3460 Birkerød.
Tlf. 81 56 76

Fru Tove Kaaber, GI. Bregnerødvej 10, 3520 Farum.
Tlf. 95 24 42.

Fru Heidi Bigum, Skovbakken 118, 3520 Farum.
Tlf. 95 15 84.

Hr. Curt Svendsen, Brede Enge 4, 3520 Farum.
Tlf. 95 14 60.

Farum Kommune: Kommunalbestyrelsesmedlem Bent Jensen.
Amtsbestyrelsen: Amtsrådsmedlem Jørgen Christiansen.

Skolelæge:
Gunilla Josefson.
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Skolesundhedsplejerske:
Lisbeth Mortensen
Træffes på tlf. 95 40 81 kl. 12,30-13,30 undtagen tirsdag.

Skolepsykologisk rådgivning:
Tlf. 95 23 80 hverdage mellem 8 og 14

Skolepsykolog:
Sonja Jensen, træffes på skolen hver fredag.

Socialrådgiver:
Ellen Schultz Jørgensen, træffes efter aftale på
Tlf. 95 23 80.

Talepædagog:
Hr. Arne Hauge Larsen, tlf. 95 23 80.

Lærerrådsformand:
Hr. Rudi Ankersen.

Elevforsamlingsformand:
Danny Raymond, Illys

Erhvervskonsulent:
Hr. A. Reumert Rasmussen, tlf. 95 02 92.

Skolevejleder for hovedskolen:
Hr. Bjarne Holm.

Studievejleder for gymnasiet:
Carl-Henrik Bentzen 1 „ , . . . . ,. , Kontor ved skolekøkkenet.Annette Gudme 1
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SKOLENS REGNSKAB FOR 1/1 1979-31/12 1979 
OG BUDGET FOR 1/1 1981-31/12 1981

Indtægter
Skolepenge m.v........................
Statstilskud ............................

3.517.000
.. 11.899.000

665.000

4.100.000
14.495.000

898.000Renter + diverse ....................

Indtægter i alt ........................ .. 16.081.000 19.493.000

Udgifter
Lærerløn og honorarer .......... 9.371.000 11.616.000
Bygningens drift ................... 3.134 000 3.773.000
Undervisningsmaterialer .... 909.000 1.140.000
Administration ...................... 784.000 966.000
Afskrivninger ........................ 684.000 715.000
Diverse ................................... 197.000 245.000

Udgifter i alt .......................... .. 15.079.000 18.455.000

Driftsresultat .......................... 1.002.000 1.038.000

Skolens driftsresultat er afhængig af: 
1. Lov om tilskud til private skoler.
2. Forældrebetalingen.
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LAURA JENSENS FOND

Laura Jensen, som var rektor fra 1903-38 ved Marie Kruses Skole, 
stiftede dette fond i anledning af Marie Kruses 100-års fødselsdag.

KAPITALENS udbytte kan efter bestyrelsens skøn anvendes til 
hjælp til skolepengebetaling, til nyanskaffelser m.m.

Regnskabet for perioden 1/5 1979-30/4 1980: 
Indtægter ..................................................... 12.118.49
Udgifter ........................................................... 12.555.10
Underskud ....................................................... 436.61

Kapitalregnskab:
Beholdning pr. 1/5 1979 ................................. 138.663.90
Beholdning pr. 1/5 1980 ................................. 138.227.29

Fondet kan i meget beskeden grad yde hjælp til skolebetalingen.
Forældre, som ønsker at benytte sig af denne mulighed, bedes rette 
henvendelse til rektor derom senest 1. august.

OVERLÆRER FRU ELSE BRANDSSON-NIELSENS LEGAT 
TIL FORDEL FOR MARIE KRUSES SKOLE

Legatet, som blev konfirmeret i 1978, er stiftet af Marie Kruses Skoles 
bestyrelse i taknemlighed over det store arbejde, som overlærer fru 
Brandsson-Nielsen uselvisk udførte for Marie Kruses Skole.

Legatets formål er at styrke sammenholdet i Marie Kruses Skole.
Legatportioner fra legatet skal tildeles en eller flere af skolens 

elever, som efter legatbestyrelsens skøn har været til særlig opmuntring 
og støtte for skolekammerater og lærere ved skolen, idet den eller de 
pågældende skal have udvist en uegennyttig optræden til hjælp for 
andre, eller på anden måde virket for skolens sammenhold.

10



Regnskabet for perioden 1/9 1979 til 31/8 1980.
Indtægter ......................................................... 11.952.70
Udgifter ........................................................... 8.262,00
Overskud ......................................................... 3.690,70

Kapitalregnskab:
Beholdning pr. 1/9 1979 .................................. 104.869,63
Beholdning pr. 31/8 1980 ................................ 116.508,67

Der er i ovennævnte regnskabsår blevet uddelt 8000 kr. i legater.
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PLAN OVER ETAGE 3
Kortfattede tekniske data

PLAN OVER SKOLEN
Arkitekt: Ole Hagen m.a.a.

2 . 
1(5» 
Slrf

djl

SS
G X

Skolen består af 9-årig hovedskole + 
børnehaveklasser overbygget med 10. 
klasse og gymnasium.

Kapacitet: 864 elever (med mulighed 
for udbygning).

I alt 36 klasser med max. klassekvo
tient på 24 elever.

Etageareal: 10.988 m2 i 3 etager.
Den traditionelle skolegård er undgået, 

idet udendørs arealet er opdelt i tre af
snit:

En terrasseformet botanisk have med 
spændende gangarealer.

Tre gårdhaver med læskure indrettet 
til rolige aktiviteter for forskellige alders
trin.

Og endelig et frit areal til mere »frie« 
aktiviteter.
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1. etage indeholder: 10 normalklasser - Sløjdsal - Tegnesal — Film
lokale - Centralgarderobe med telefon - Cykelkælder - Pedellernes 
værksted og sikringsrum.



SKOLENS LÆRERKRÆFTER 1980-81

Fr. Hanne Als-Nielsen (1976), dansk, tysk, historie.
Hr. Rudi Ankersen (1964), engelsk, dansk.
Fr. Marina Axelsen (1976), gymnastik.
Fr. Marianne Bacher (1977), håndarbejde.
Hr. Willy Banz (1971), matematik, fysik.
Hr. Carl-Henrik Bentzen (1974), dansk, engelsk.
Hr. Morten Bjørn (1979), historie, gymnastik.
Fr. Helga Boesen (1945), historie, religion, dansk.
Fr. Kirsten Bogh (1962), engelsk, tysk, fransk, latin.
Hr. Christian Bohr (1974), latin, oldtidskundskab, religion.
Hr. Jens Oluf Brandorff (1974), historie, oldtidskundskab, kunst

forståelse (orlov).
Fr. Else Christine Brandsson-Nielsen (1962), regning, religion.
Fr. Micha Brodersen (1963), engelsk.
Fr. Anne Bursell (1975), dansk, regning, ordblindeundervisning.
Hr. Aage Børch, rektor (1955), tysk, fransk.
Hr. Frank Christensen (1980), samfundsfag, gymnastik.
Fr. Jane Lindum Christensen (1977), geografi.
Fr. Birte Dahlgreen (1972), fransk, latin.
Fr. Lene Demidoff (1980), historie, oldtidskundskab.
Fr. Kirsten Dyhr (1980), dansk, regning, matematik, religion.
Hr. Bent Essinger (1973), engelsk, historie.
Fr. Jytte Fogh-Andersen, (1971), børnehaveklasse.
Fr. Birgit Franzmann (1955), regning, matematik, fysik.
Fr. Ane Faaborg (1978), fransk, gymnastik.
Fr. Ellen Grau (1976), ordblindeundervisning.
Fr. Annette de Hemmer Gudme (1965), dansk, engelsk, studielektor.
Fr. Birgitte Hamborg (1974), dansk, engelsk.
Fr. Jytte Ulbrandt Hansen (1968), gymnastik.
Fr. Inge Henriksen (1957), religion, dansk, skolebibliotekar.
Fr. Marian Hernø (1971), dansk, engelsk.
Hr. Bjarne Holm (1972), biologi, geografi, dansk.
Fr. Marianne Haarsted (1974), dansk, biologi, religion.
Fr. Inger Vibeke Hvidberg-Hansen (1978), dansk, maskinskrivning, 

historie, religion.
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Fr. Anne Marie Aagaard Jensen (1962), religion, dansk, historie, sang.
Hr. Mogens Møller Jensen (1964), dansk, tysk, geografi.
Fr. Elsie Stenberg Jønnson (1979), samfundsfag, matematik.
Hr. Knud Jørgensen (1971), regning, matematik, fysik, sløjd.
Fr. Anni Kjeldgaard (1974), fysik, kemi.
Hr. Claus Knudsen (1978), tysk.
Fr. Inge-Lise Knuthsen (1972), matematik, fysik.
Fr. Lis Krag (1973), dansk, biologi, regning.
Fr. Karin Levinsen (1971), børnehaveklasse, sang, religion.
Hr. Eivind Lindsnæs (1967), sløjd, dansk, regning, geografi.
Hr. Ole Ljungberg (1961), regning, matematik, fysik.
Fr. Inge Lotz (1972), skolekøkken.
Fr. Eva Meile (1979), sang.
Hr. Preben Meile (1969), sang, musikforståelse.
Hr. Erik Meltofte (1980), kunstforståelse.
Hr. Kjeld Meyersahm (1953), tysk, latin, sang.
Fr. Ingeborg Elisabeth Mosolff (1973), formning, kunstforståelse.
Fr. Dorte Myrup (1972), fransk, dansk.
Fr. Eva Møller (1967), fysik, kemi, matematik.
Fr. Johanne-Charlotte Møllgaard (1962), dansk, engelsk, tysk.
Hr. John Bernstoff Nielsen (1976), biologi, kemi.
Hr. Carsten Toft Nielsen (1979), gymnastik.
Hr. Lars-Christian Nielsen (1968), biologi, gymnastik.
Hr. Mogens Hovgaard Nielsen (1964), regning, matematik, fysik.
Hr. Steen Nielsen (1976), matematik, fysik.
Fr. Vibeke Normann Nielsen (1974), gymnastik, geografi, biologi.
Hr. Søren Nordquist-Hansen (1975), matematik, fysik.
Fr. Tine Olsen (1978), dansk, engelsk.
Fr. Ingelise Petersen (1979), gymnastik.
Fr. Pia Elm toft Riedel (1977), engelsk, dansk.
Fr. Birgitte Schierbeck (1973), dansk, gymnastik.
Fr. Liselotte Schønning (1972), dansk, engelsk.
Fr. Kirsten Skytte (1977), skolekøkken.
Fr. Inger Smidt (1947), dansk, regning, religion.
Fr. Anne-Lise Stahlhut (1979), dansk, engelsk, religion, historie.
Fr. Aase Sterup (1947), geografi, biologi, dansk.
Fr. Bodil Svendsen (1947-49, 1959), religion, dansk, historie, regning.

15



Fr. Else Benn Thomsen (1980), engelsk, fransk.
Fr. Signe Thomsen (1977), historie, religion.
Fr. Dorthe S. Madvig (1978), fransk, tysk.
Hr. Karl Webster (1979), gymnastik.
Hr. Knud Wodschou (1979), geografi, biologi.

AFGÅENDE LÆRERE:
Hr. Allan Kristoffersen

Ved længere vikariater er undervisningen blevet varetaget af:
Fr. Grete Gülstorff Olsen.
Hr. Lars Jepsen.
Fr. Annelise Bagge.
Fr. Monique Christiansen
Fr. Gerda Chistensen.
Hr. Jens Lærke Nielsen.
Hr. Jørgen Petersen.
Hr. Per Watt Boesen.

NEKROLOGER

Den 15. august 1980 døde lektor Helga Monrath 82 år gammel. I halv
delen af sit lange liv - fra 1924 til 1965 - var hun tilknyttet Marie Kruses 
Skole, først som adjunkt, dernæst som lektor.

Fru Monrath underviste i religion og dansk, og hun har givetvis ved 
sin undervisning haft stor indflydelse på mange unges udvikling, ikke 
mindst ved sin dybe forankring i den kristne livsopfattelse.

Hun krævede en stor indsats af sine elever, men hendes krav til sig 
selv var endnu større. Vi, der kendte hende og hendes pligtopfylden- 
hed og store indsats for skolen, dens lærere og elever, kunne have undt 
hende en lettere alderdom, end hun fik. Sygdom og personlige sorger 
blev hun ikke skånet for, men bar dem med en eksemplarisk tålmodig
hed.

Skolen er hende dyb tak skyldig for hendes indflydelse på dens ud
vikling i mere end en menneskealder.

Æret være hendes minde.
Aage Børch
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SÅ MEGET UNDER EEN HAT

Marie Kruses Skole omfatter:
1. Børnehaveklasse
2. Hovedskole
3. Gymnasium

Endvidere:
4. Legestue
5. Læsekrogen
6. Skoletandpleje
7. Skolelæge
8. Skolepsykolog
9. Høre/talepædagog

10. Instrumentalundervisning

11. Musikskole
12. Orkester
13. Trampolinforening
14. Aftenskoleundervisning

4. LEGESTUEN
Legestuen på Marie Kruses Skole er en selvejende institution, 
der er opstået på forældreinitiativ og drives af en forældrevalgt 
bestyrelse. Legestuen er beregnet for elever i børnehaveklasse, 1. 
og 2. klasse, og har til huse i lokaler stillet til rådighed af skolen. 
Legestuen har åbent på skoledage fra kl. 8-10 og igen fra kl. 
12-16. Der er plads til 32 børn, som om morgenen bliver beskæf
tiget af fru Pia Oppfeldt og om eftermiddagen af fru Birthe 
Draborg, som også har ansvaret for legestuens daglige drift.

Da Farum Kommune yder tilskud til legestuens drift, er insti
tutionen underlagt Farum Kommunes bestemmelse for dag
institutioner, og indmeldelse skal derfor ske gennem socialfor
valtningen i Farum Kommune, tlf. (02) 95 06 01.

Indmeldelse og optagelse kan ske pr. 1. august et år før for
ventet optagelse på skolen. Der er for øjeblikket lang ventetid, 
så optagelse i legestuen kan ikke umiddelbart forventes.

Eventuel henvendelse kan ske til: Lise Blom, (02) 81 43 98, 
eller Anne Lund, (02) 95 24 66.

5. LÆSEKROGEN
Børn med vanskeligheder - skriftlige og/eller mundtlige - i fagene 
dansk eller regning, tysk-engelsk, finder i læsekrogen mulighed 
for støtte i bestræbelserne for at overvinde dem.
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Forældre er altid velkomne til at kontakte læsekrogen person
ligt eller telefonisk.

6. SKOLETANDPLEJE
Den kommunale skoletandpleje gælder også for Farum elever 
i Marie Kruses Skole. Henvendelse om konsultation kan ske til 
børnetandklinikken, Stavnsholtskolen, tlf. (02) 95 27 64.

7. SKOLELÆGEORDNING
Der foretages rutineundersøgelse af alle børn i børnehaveklas
serne, 1. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse hvert år.

8 SKOLEPSYKOLOGORDNING
Henvendelse til skolepsykolog og socialrådgiver kan ske ved di
rekte elevhenvendelse, direkte forældrehenvendelse eller via 
rektor. Almindeligvis sker henvendelser dog via klasselærer - evt. 
faglærer. Forældrene skal altid orienteres forinden lærerhen
vendelse til skolepsykolog.

9. HØRE/TALEPÆDAGOG
Henvendelse sker normalt gennem klasselærer, men forældre og 
elever kan også henvende sig. Indstillingsskema kan afhentes på 
skolens kontor. Klasselæreren kontakter hjemmet for at få for
ældrenes godkendelse. Forældrene inviteres til en undersøgelse 
af barnet. Såfremt undervisningen påbegyndes, får eleven tildelt 
en fast ugentlig time til undervisningen.

10. INSTRUMENTALUNDERVISNING
Klaver, violin, guitar, evt. flere.
Elever, der ikke er bosiddende i Farum kommune, kan tilmelde 
sig instrumentalundervisningen den første skoledag i skole
året, hvor de implicerede lærere vil være til stede i sanglokalet.

11. MUSIKSKOLEN
Elever, der er bosiddende i Farum kommune, kan tilmelde sig 
musikskolen i maj måned.

12. ORKESTER
Orkesteret holder prøve efter skoletid efter aftale. Henvendelse 
til Preben Meile.
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13. TRAMPOLINFORENINGEN
Farum Trampolin Forening startede i januar 1975. Der er ca. 80 
aktive springere, der træner på de 8 trampoliner, som klubben 
råder over. Interesserede kan henvende sig til: Lars-Chr. Nielsen.

14. AFTENSKOLEUNDERVISNINGEN
I aftalen med Farum Kommune indgår der bl. a., at de lokale 
aftenskoleforbund kan anvende Marie Kruses Skoles lokaler i det 
omfang, som der er behov og plads til.

Det er først og fremmest skolens gymnastiksale, der er stor 
efterspørgsel på, men også sproglaboratoriet og skolekøkkenet er 
ved at blive stærkt belastede, hvilket har medført, at reparations
omkostningerne er blevet uforholdsmæssigt store, i særdeleshed i 
sproglaboratoriet, der er meget følsomt og sårbart.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at bestyrelsen har rettet 
henvendelse til Farum Kommune i september 1979 om betaling 
for de faktiske udgifter, som aftenskoleundervisningen påfører 
Marie Kruses Skole. Det er efterhånden udgifter af anselig stør
relse, som Farum Kommune i retfærdighedens navn selv må af
holde. Til trods for at der nu er gået 21 måneder siden bestyrelsen 
rettede henvendelse til Farum Kommune, er dette problem end
nu ikke blevet løst.

STUDIEVEJLEDNING OG ERHVERVSORIENTERING 
I GYMNASIET

Fra skoleåret 1977-78 blev der endelig indført studievejledning for 
gymnasiet i lighed med de ordninger, der eksisterer for de fleste andre 
gymnasiale uddannelser. Studievejledningen omfatter alle klassetrin i 
gymnasiet.

Studievejledernes opgaver er at hjælpe eleverne med at tilrettelægge 
og gennemføre gymnasietiden og at hjælpe den med at planlægge 
deres videre uddannelse eller erhverv. Derfor gives der såvel uddannel
ses- og erhvervsorientering som individuel vejledning. Desuden er det 
studievej ledernes opgave at hjælpe eleverne med problemer af studie
mæssig, økonomisk og personlig art.
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Studievej lederne træffes i skoletiden på studievejlederkontoret på 
etage 3 i gymnastiksalsfløjen - ved skolekøkkenet - enten i de træffe
tider, der bliver slået op på opslagstavlerne i CGM og ved »hoved
skemaet« ved lærerværelset - eller efter aftale.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

INDMELDELSE

Indmeldelse af elever til børnehaveklasse og 1. klasse finder sted fra 
d. 1. oktober i det kalenderår, hvor børnene fylder henholdsvis 3 og 
4 år.

Elever, der søger optagelse i hovedskolens øvrige klasser, må ikke 
forvente at kunne blive optaget end ikke på ekspektanceliste.

Elever, der søger optagelse i gymnasiet, skal følge, den procedure, 
som eleverne bliver orienteret om i 9. og 10. klasse på alle skoler, der 
er beliggende i Frederiksborg Amt.

Dåbs- eller navneattest samt CPR-nr. bevis skal forevises ved ind
meldelsen.

UDMELDELSE

Udmeldelse kan ske ved skriftlig eller direkte henvendelse til rektor. 
Hvis udmeldelsen finder sted i skoleårets løb, skal der betales skole
penge også for den efterfølgende måned.

Det skal i denne forbindelse understreges, at Marie Kruses Skole er 
en privat skole, og som sådan kan den kræve en elev udmeldt af sko
len, hvis faglærerne stiller krav herom, særlig hvis en elev udebliver fra 
undervisning, eller hvis elevens opførsel og hele væremåde er en 
belastning for de øvrige elever i klassen.

I sådanne tilfælde vil forældrene eller værgen modtage en skriftlig 
advarsel forinden, og eleven vil få en rimelig tid til at ændre sit for
hold. Hvis dette ikke forbedres, vil han/hun derefter blive krævet ud
meldt med øjeblikkeligt varsel.

I særlige tilfælde vil en elev kunne kræves udmeldt uden varsel, når 
og hvis faglærerne og rektor finder det nødvendigt.
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SKOLEPENGE OG SØSKENDEMODERATION

Skolepengene forfalder til betaling hver måned i 11 måneder og udgør:

Børnehaveklassernes elever ................................... 3850 kr. pr. år
Hovedskolens elever 1.-10. klasse ........................ 3850 kr. pr. år
Gymnasiets elever ................................................... 5830 kr. pr. år

Farum kommune yder fortsat tilskud til skolepengebetalingen for de 
af hovedskolens elever, der er bosiddende i Farum kommune, medens 
Frederiksborg amt betaler det fulde skolepengebeløb for de elever i 
gymnasiet, der er hjemmehørende i Frederiksborg amt.

HVAD SKAL DE BETALE FOR DERES BARN:

Hvis De har tre eller flere børn, vil De få reduktion for de børn, som 
De selv betaler for, bortset fra første og andet barn. Satserne fremgår 
af nedenstående skema.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGESATSER:

A: For elever i Farum kommune: 1. og 2. barn 
Børnehaveklasse ................... 350x11
Hovedskolen*  .............................. 210x11

*) 40% tilskud fra Farum kommune er fratrukket i beløbet.
**) Amtet betaler samtlige skolepenge.

Gymnasiet** ...................................... 0

3. barn 4. barn
350x7 0
210x7 0

0 0

B: For elever fra andre kommuner, 
men i Frederiksborg amt: 
Børnehaveklasse ................... 350x 11 350x7 0
Hovedskolen ................................ 350x11 350x7 0
Gymnasiet** ......................................... 0 0 0

C: For elever fra andre kommuner,
men uden for Frederiksborg amt: 1. og 2. barn
Børnehaveklasse .......................... 350 x 11
Hovedskolens ................................ 350x 11
Gymnasiet ...................................... 530x 11

3. barn
350x7
350x7
530x7

4. barn
0
0
0
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HVORDAN SKAL DE BETALE SKOLEPENGE

Skolepengene skal indbetales over giro på de giroindbetalingskort, som 
De modtager fra skolen.

Af hensyn til skolens administration bliver der udsendt girokort i to 
omgange.

Det er nødvendigt at understrege, at indbetaling skal ske på de til
sendte girokort. Alle andre indbetalinger vil kun medføre en forsin
kelse og fejl i skolepengeregnskabet. Når vi har valgt at opkræve skole
pengene over giro, hænger det sammen med, at vi har indført et sy
stem, der bygger på denne opkrævningsform, men et system, der til
lader ændringer i elevernes betalingsform fra den ene dag til den 
anden, og således giver en hurtigere og mere nøjagtig afregning med 
forældrene.

HVORNÅR SKAL DE BETALE SKOLEPENGE

For det første og andet barn skal De betale på følgende datoer:
1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6.

For det tredje barn skal De betale på følgende datoer:
1/8, 1/9, fri, fri, 1/12, 1/1, 1/2, fri, fri, 1/5, 1/6.

SKOLENS ØKONOMI

Skolens økonomi og dermed dens funktion afhænger af, om skole
pengene indkommer rettidigt. Derfor henstilles det til Dem, at De ind
betaler Deres forfaldne skolepenge en af de første tre dage i forfalds
måneden.

Misligholdes betalingstermineme kan skolen kræve skolepenge
betalingen indbetalt forud for et helt skoleår ad gangen, ligesom evt. 
restancer kan ovegives til retslig incasso.

TILSKUD TIL SKOLEPENGE

Der kan til elever i 10. klasse og gymnasiet uddeles legater fra Statens 
Uddannelsesstøtte. Uddannelsesstøtten er afhængig af forsørgernes 
skattepligtige indkomst/socialindkomst.
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Ansøgningsblanketter udleveres fra kontoret; for elever, der alle
rede går på skolen, er ansøgningsfristen ca. 1. juni, medens den for 
elever, der først begynder her efter ferien, er ca. 1. september.

FRIPLADSER
Marie Kruses Skole yder et begrænset antal fripladser til de elever, 
hvis økonomiske forhold berettiger dertil.

Skema til ansøgning om friplads kan rekvireres hos rektor.

KOMMUNALT STIPENDIUM TIL ELEVER I DEN 
UNDERVISNINGSPLIGTIGE ALDER
Kommunerne kan yde tilskud til elever i den undervisningspligtige 
alder, hvis hjemmets økonomi i øvrigt taler herfor. Ansøgning herom 
sker ved henvendelse til hjemstedskommunen, når det bekendtgøres i 
de lokaler aviser.

FARUM KOMMUNE yder tilskud til de elever, der er bosiddende i 
Farum kommune (undtagen elever i børnehaveklasserne).

Tilskuddet udgør:
1 . klasse-10. klasse 40% af skolepengene.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE yder 100% tilskud til de 
elever i gymnasiet, der er bosiddende i Frederiksborg amt.

TRANSPORTTILSKUD - se under befordringstilskud

UDDANNELSESSTØTTE TIL ELEVER I HOVEDSKOLEN
På finansloven har der været afsat et årligt beløb til fripladstilskud for 
elever i 1.-10. klasse/1. g. der er under 18 år.

I indeværende år har Marie Kruses Skoles elever modtaget 12.190 
kr. af denne bevilling.

Ansøgningsskemaer vil blive udleveret til alle elever inden skole
årets start.
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BEFORDRINGSPROBLEMER

BUS OG TOG
Af nedenstående skitse fremgår det, hvilke trafikforbindelser eleverne 
kan benytte for at komme til og fra skole.

Fra Holte: Bus nr. 334 hvert 20. minut.
Fra Ballerup: Bus nr. 150 hvert 20. minut.
Fra København: S-tog hvert 20. minut.
Fra Slangerup: Bus nr. 360.
Fra Ganløse: Bus nr. 150 (over Ballerup).

Bus nr. 332 hver time.

BEFORDRINGSTILSKUD

GYMNASIEELEVER
Godtgørelse af befordringsudgifter ydes af amtskommunen, hvor ele
vernes samlede skolevej fra bopæl til skole og tilbage er 18 km eller 
derover, forudsat eleven har valgt nærmeste skole. Ansøgningsskema
er udleveres af skolen i maj-juni måned, og de skal afleveres til skolen 
igen i udfyldt stand senest ca. 10. juli. Tilskuddet kan ikke overstige de 
faktiske udgifter.
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På grund af regeringens spareforslag må det forventes, at reglerne 
bliver ændret.

INVALIDE OG GANGBESVÆREDE ELEVER
Elever kan få fuld dækning for de afholdte udgifter, hvis de henvender 
sig på kommunekontoret i hjemstedskommunen.

ANDRE ELEVER
Kommunerne dækker udgifter til befordring efter særlige afstands
kriterier og efter klassetrin iflg. lov nr. 245 af 4. juni 1980. Der for
handles endnu med kommunerne om en praktisk løsning af ansøg
ningsproceduren og afregningsformen. Meddelelse vil tilgå forældrene 
herom.

FORÆLDREMØDER

Som resultat af 11-timersreglen vil de fremtidige forældremøder blive 
rykket frem til at skulle starte kl. 18.30 for at kunne være tilende
bragt kl. 21.00.

På centralgangen vil der være ophængt en oversigtsplan over, hvor 
de enkelte faglærere befinder sig i bygningen.

Der vil også være ophængt en tavle for hver enkelt faglærer, hvorfra 
forældrene kan tage en tidsbrik og således sammensætte deres egen 
plan.

Det er vigtigt at understrege, at forældrene skal indregne 10 minut
ters pause mellem hvert besøg, der vil ellers let opstå kødannelse hos 
de efterfølgende lærere, fordi det tager mere tid at gøre sig færdig og 
finde frem til næste lokale end forventet.

Husk venligst at aflevere tidsbrikkeme til faglærerne og undgå at 
notere navne og lignende på brikkerne.
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BESTYRELSESARBEJDET

For mange er ordet »bestyrelsen« sikkert et ret abstrakt begreb.
Man kan høre sætninger som: »bestyrelsen har besluttet«, »spørgs

målet må først forelægges bestyrelsen« eller »det går bestyrelsen aldrig 
med til«!!

Der er imidlertid hverken noget abstrakt eller højtideligt over be
styrelsesarbejdet, men blot en række vidt forskellige opgaver at løse.

Bestyrelsen har ni stemmeberettigede medlemmer: formanden 
(advokat), 1 repræsentant fra Farum Byråd, 1 repræsentant fra amts
rådet samt 6 medlemmer valgt af og blandt forældrene.

Desuden deltager rektor, inspektør, lærerrepræsentant + medlem
mer fra elevbestyrelsen.

Bestyrelsen kan indkalde andre deltagere, hvis man ønsker en sag 
særlig belyst.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse - herunder skolens øko
nomi. Rektor har det fulde pædagogiske ansvar for skolens ledelse.

Her adskiller bestyrelseshvervet for forældrevalgte sig fra det for- 
ældrevalgte skolenævnsmedlem i folkeskolen, der har en mere direkte 
indflydelse på det pædagogiske område.

Der holdes møder ca. hver anden måned, yderligere indkaldes be
styrelsen, hvis aktuelle sager kræver det.

-Og der er sager af vidt forskellige karakter, hvor vi forældrevalgte 
har god mulighed for at præge debatten og dermed beslutningerne.

Udover de årligt tilbagevendende regnskaber og budgetter, som skal 
godkendes af bestyrelsen, kan nævnes nogle eksempler på sager, der 
har været drøftet meget indgående: 3.g’ernes udenlandsrejser, fester, 
(vagtordninger), elevernes udsmykning af centralgangene, musik
skolen, - og på det seneste: forslag til energibesparende foranstalt
ninger og brugen af trampolin.

Den store søgning, der er til skolen i disse år, gør det til en taknem
melig opgave at sidde i skolens bestyrelse, dels p.g.a. en god økonomi 
og dels p.g.a. den store forældreopbakning af skolen.

April, 1981 Tove Kaaber
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DAGBOGSBLADE

tegning af Ole Thorsen

SKOLEÅRET BEGYNDER
l.-g’erne drog på introduktionsture i fire blandede 
hold. Dette år var eleverne endnu artigere end 
foregående års l.-g’ere. Adskillige måtte ligefrem 
presses til at tage sig en øl sammen med de del
tagende lærere - det var lige før, der var tale om 
et alkoholproblem.

2 .g’erne blev overrasket med et tredagesarrangement, hvor de i stør
re og mindre grupper skulle beskæftige sig med nogle temaer, de hjem
meværende gymnasielærere havde ideer og oplæg til. Nogle blev slået 
helt ud af denne utraditionelle start på skoleåret, og gik jamrende 
rundt i længsel efter almindelig klasseundervisning inden for skolens 
trygge rammer, andre kunne godt fornemme, at det ikke var helt i 
skoven med en sådan mere åben og fri begyndelse på skoleåret. Det 
overordnede tema var forøvrigt ét eller andet i forbindelse med »en 
lokalitet i HT-området«:

Alt imens var 3.-g’erne på deres traditionsrige ture sydpå.
I nogle af de mindre klasser laver man en månedlig klasseavis. Vi 

har kigget i 2-A-vis, september udgave: »Børnene har fået nye plad
ser efter ferien. Det er stadig dreng-pige-placering, og der skal byttes 
hver måned. Det er lidt af et puslespil. Der skal tages hensyn til højde, 
syn, hørelse, venstrehåndede og de, der helst skal sidde nær læreren. 
Derfor kan børnene ikke altid komme til at sidde ved siden af den, de 
gerne vil.«

Også børnehaveklasserne er begyndt, og vore mindste elever kan 
se frem til et år med mange nye oplevelser, og til et år, hvor de skal 
lære at fungere sammen med mange andre børn inden for skolens 
rammer. Børnehaveklasseledeme fortæller:
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En dag i børnehaveklassen

begynder altid med, at vi synger morgensang, river dagens kalender
blad af og har en lille »snakkestund«, hvor mange ting bliver drøftet! 
De små mennesker lærer efterhånden, at det er mest praktisk at række 
hånden op og tale en ad gangen. Så lærer vi lidt om klokken, har 
måske lidt færdselslære inden vi går i gang med vores hæfte »Før 
Dansk« eller »Før Regning«, der er fyldt med gode småopgaver, der 
kalder på omtanke og fantasi.

Hvis vi ikke bliver færdig med dagens side inden klokken ringer til 
frikvarter, bliver vi enige om, at de, der trænger til at komme ud på 
legepladsen, kan gøre siden færdig hjemme til næste dag, og de, der 
hellere vil fortsætte, får lov til det.

I næste time har vi måske gymnastik, så vi går over i festsalen og dan
ser efter dejlig musik, måske er det traditionelle børnedanse, måske 
er det fri dans til rytmisk musik, - måske er det noget helt andet. Alle 
morer sig herligt, og især i vinter indeperioden er den time meget værd.

Hvis vi ikke har været til gymnastik i den time, har vi måske malet 
eller klippet og klistret eller bagt boller (som i triumf bliver taget med 
hjem til theen).

Efter vores anden skoletime er der spisefrikvarter. Det er altid spæn
dende at se, hvad der er puttet i madkassen, og de små mennesker kan 
godt en time før erklære, at de er ved at dø af sult! Vi har også set en 
lille forsigtigper den første dag tage madpakken op, se på den og på os 
og hjælpeløst spørge. »Hvad gør man«?? (Ingen mor med en tallerken 
og en serviet og et godt råd om, hvad for en mad der først skal spises!)

I sidste time spiller vi måske blokfløjte eller klipper og klistrer - har 
måske »Geografi for børnehaveklasser« inspireret af et pragtfuldt 
Danmarkskort til at rulle ned - alle børnehaveklassebørn ved, hvor 
Læsø - Isefjorden og Lillebæltsbroen er placeret.

Sådan går timerne og dagene for os, - alt for hurtigt synes vi, - for 
inden vi får set os om, skal vores lille flok i første klasse, og vi be
gynder med en ny børnehaveklasse.

P.S. Måske får vi ikke altid snakket sangene nok igennem. En lille 
fyr spurgte en dag, efter at vi havde sunget. »Jeg en gård mig bygge 
vil«: »Hvordan vander man egentlig en hel ko og en hel hest?« - Hvad 
mente han?? Jo, det var linien »Vander koen, vander hesten, medens 
sol går ned i vesten«, han havde fået galt fat på---- .
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September
2-A-vis oktober udgaven:
»Idrætsdagen blev afviklet på bedste måde med 
tørvejr og godt humør. 2a sejrede over 2b i alle disci
pliner undtagen anden halvdel af cykelløbet, hvor 
der fremkom et teknisk uheld og en af de trehjulede 
måtte udskiftes.»

Den 15. oktober

Fællestimerne er de ca. 8 timer, som årligt er afsat til kulturelle, viden
skabelige, politiske (enten aktuelle eller universelle) fællesarrange
menter for gymnasiet og 10. klasse. De tilrettelægges af et udvalg be
stående af elever, to lærere og rektor. Alle muligheder er åbne - 
næsten - blot må formålet ikke kun være underholdning. Det er natur
ligvis ønsket, at timerne skal give skoledagen en ekstra dimension, give 
indsigt, inspiration og åbne øjnene for andre værdier og nye sammen
hænge. Vore gæster karakteriserer skolens elever - som praktisk alle 
møder op - som et lydhørt publikum. Fællestimeudvalget søger at vek
sle mellem forskelligartede arrangementer, samtidigt med, at det er 
åbent for at gribe en pludselig opstået mulighed og arrangere timer 
med kort varsel.

Den 15. oktober vistes Jakob Holdt’s Amerikanske billeder. Jakob 
Holdt, som er en fascinerende personlighed, var selv med for at præ
sentere resultatet af 5 års vagabonderen i USA. Med lommekamera 
og blitz kom han i tæt kontakt med både over- og underklasse. Det var 
rystende at høre om bagsiden af det Amerika, vi normalt præsen
teres for, om volden og de slavelignende tilstande, som nogle ameri
kanere lever under i dag i Guds eget land. Utroligt at han kunne holde 
os alle fast i mere end 5 timer.

For at illustrere bredden og variationen i forbindelse med fælles- 
timearrangementeme bringes en liste over de øvrige arrangementer 
i det forløbne skoleår:

Den 4.11. Digterscenen med Vagn Steen, Vita Andersen, Bodil 
Weyde, Knud Sørensen, Marianne Larsen og Peter Poulsen.

Violinisten Endre Wolf spillede J. S. Bach: Partita i E-dur samt 
etuder af Paganini. Det var et møde med en verden af storhed og ud
syn, som skolen sjældent oplever, men som den har hårdt brug for.

29



Den 28.11. Christian Kampmann læste op, og gav i en efterfølgende 
diskussion med eleverne disse forståelse for de homoseksuelles situa
tion.

Den 27.2. Oplæsning med levende musikledsagelse. Skuespilleren 
Frits Helmuth læste H. C. Andersen: Vinden fortæller om Valdemar 
Dåe og hans Døttre fra 1859.

Den 11.3. Filmen »Vi anklager« præsenteres af instruktøren Ib 
Markwarth, som bagefter lagde stærkt og ærligt op til debat om filmens 
tema: narkoen og dens ofre.

Den 17. oktober

Alle l.g-eme drog afsted i tre busser sammen med geografi- historie- 
og dansklærere. Eleverne blev på turen præsenteret for nyere forstads
miljøer, en historielærers barndomshjem, et lyssky firma i Hellerup, 

. Brumleby, Nyboder og Kastellet. Så blev
de i store horder drevet gennem Køben- 

Q ff-LZL. havns gamle bydele - til fods - for ende-
lig at blive kørt gennem byens grå bolig- 

og fabrikskvarterer, over Utterslev Mose, gennem adskillige sogne 
og hjem til Farum igen. Turen var afslutningen på et tværfagligt pro
jekt om familie og urbanisering, hvor eleverne foruden den daglige 
undervisning i de deltagende fag havde været i Reprisen og set »Midt i 
en klunketid«, i Det Kongelige og set »Inden for murene« og i Brede 
og set udstillingen »Mennesket & Maskinen«. Eleverne kvitterede med 
at aflevere en række fremragende rapporter over deres egne familiers 
urbanisering. Stor tilfredshed hos de involverede lærere.

Lørdag den 22. 11. og søndag den 23.11. var der revy på MKS.

Et dybt og bredt udsnit af skolens personale havde ved ildhu, entusi
asme og en god portion kridt i kutten fået en tre timers forestilling op 
at stå. Et 1000-talligt publikum af elever, forældre, pårørende, venner, 
veninder og almindeligt interesserede overværede forestillingerne, 
hvor alt hvad der anstændigvis måtte ske, skete: der blev råbt, sunget 
og danset, der blev med en uhørt sans for detalje og overblik brugt 
virkemidler lige fra forhammertunge slag til dunlette antydninger, pub
likum morede sig på det forunderligste, og gulvet i festsalen måtte 
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nogen tid efter forestillingerne udskiftes - så kraftig havde begej
string og medleven været!

Revyen var i den gode gamle lagkagestil. Hvis der var en rød tråd 
i forestillingen, var den godt skjult. Efterhånden som man åd sig gen
nem lagene blev man vidne til lurblæsning og recitativ, godmodig TV- 
parafrase, to af den kvindelige naturs tre sider, terminsprøveatmosfære, 
han- og hunkatte i utrolige tableauer, en tour de frappe gennem histo
rien hvor alle hidtidige forestillinger blev sprængt i stumper og stykker; 
og man vaklede ør til pausen for derfra at synke ned i nye lag med 
stærke følelser omkring et rigsvåben, fede frustrationer i Kurtsstedregi, 
flere frustrationer i eksamensregi, et natligt møde på centralgangen 
med diverse uskyldige over- og undertoner, endnu et hold smækre 
katte, et administrativt forvekslingsscoop - kendt fra radio og TV - og 
endelig blev bunden nået i en afslutning holdt oppe af en hæmningsløs 
sentimentalitet og et uudtømmeligt ønske om at takke Marie Kruse 
og hvermand.

Revyen slog endnu en gang den gamle sandhed fast: det er ikke fag
lige ambitioner, ikke pædagogiske visioner, og slet ikke pekuniære 
spekulationer, der får mennesker til at vælge lærergerningen, men en 
utæmmelig og ubændig trang til at optræde. Det er i denne trang lærer
nes virkelige egenart skal søges.

Ønsker nogen at vide, hvem der i sær Hg grad 
var årsag til forestillingernes succes (hvad 
man nok tør mene, at der var tale om) hen
vises til oversigten over skolens lærerkræfter 
1980-81 foran i årsberetningen.

Den 3. december

Denne dag afholdtes brandøvelse. I dagene før var der ophængt brand
instrukser i lokalerne på skolen, og i fjerde time lød rektors stemme ud 
fra alle højtalere på skolen. Myndigt og fattet meddelte han, at der var 
brand på skolen. Alle skulle forlade klasser og faglokaler, tage over
tøj på og samles i skolegården. Under øvelsen indebrændte tre per
soner: to elever, der var på toilettet, og en studievejleder. Øvelsen 
blev i øvrigt en værdig generalprøve på branden, der kom præcis en uge 
senere.
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Den 10. december

Denne dag brændte halvdelen af festsalens gulv, idet én fejlagtigt 
havde troet, at friskluftsristene i gulvet var avancerede askebægre med 
indbygget udsugning. Heldigvis var der på intet tidspunkt tale om fare 
for nogen, og da branden først begyndte at ryge rigtigt i 7. time var den 
i alle måder udramatisk.

Den 19. december

M a Skolen brugte én af de to dyrtidsfridage mandag den 
S3? 22. 12., så der holdtes juleafslutning allerede fredagen

/ I J juleaften- Nogle gymnasieelever havde misforstået 
tt Cj dette forhold og troede, at det alene var rektors for- 

__ ww— tjeneste, at juleferien var blevet længere i år, hvorfor 
de iøvrigt applauderede ham under juleafslutningen.

I anledning af skolens 10-årsjubilæum i Farum var der arrangeret 
fællesfotografering af hele personalet i pausen mellem juleafslutning
erne og slyngelfrokosten. De ansatte samledes langs bagvæggen i piger
nes gymnastiksal og lod sig villigt affotografere. Mange har siden rost 
fotografen for det fortrinlige billede, der af nogle er blevet kaldt grup
pebillede med basket-ball-kurv, mens andre har ymtet noget om 
MKS’s svar på Harlem Glopetrotters.

Den 5. januar

Sneen var faldet tæt, og væltede fortsat ned, lokalradioen blev ivrigt 
aflyttet, men ak - ingen forløsende ord om snefri. Slukørede mødte 
vi op og en let bekymring vedrørende rektors dømmekraft bredte sig 
blandt børn og voksne.

Den 21. februar

Årets lanciersfest løb af stablen 21. februar, lyspunktet i en lang, mørk 
og våd vinter, en fast institution i en verden, der ændres i hast. Som 
sædvanlig samledes et festklædt publikum (enkelte havde hentet olde
fars kjole frem fra dragkisten) til lækker soupér i festsalen. Traditionen 
tro bragte man gruppevis hinandens skål og afsang festlige viser af 
varierende lødighed, såsom »Havet omkring Danmark eet.« Jubelen 
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var endeløs! Efter oksetyndstegen m.m. (ypperlig) gik det løs med 
dans til Kansas City Stompers, afvekslende med les lanciers (der ikke 
gav associationer til håndgemæng, takket være gymnastiklærernes for
enede bestræbelser) og diskorytmer. Høj, eksplosiv stemning til ud på 
de små timer! Tak til l.g’eme for prima planlægning af dette uundvær
lige indslag i skolens liv, og til 9. klassernes for storartet og velfunger
ende bistand under afviklingen af festmiddagen.

Den 28. februar

Da skolen nu har været i Farum i 10 år, og da vi dagligt færdes små 
1000 mennesker (eller omvendt) her på stedet, må vi erkende, at ikke 
alt ser funklende nyt ud mere. I denne situation er der blandt andre 
initiativer nedsat et forskønnelsesudvalg bestående af elever fra en 
række hovedskoleklasser - og så Melle. Udvalget har planer og visi
oner, og et vedholdende rygte vil vide, at der også foregår noget i nogle 
kælderrum.

Den 2. marts _ FASTELAVN

Mandag d. 2. marts blev der traditionen tro slået »Katten af tønden«, 
så det bragede i festsalen. Kl. 9 mødte alle elever fra børnehaveklas
serne til og med tredje klasserne op i de festligste udklædninger, alle

med et »kan du gætte, hvem jeg er« udtryk i 
øjnene bag maskerne, og det var virkeligt svært. 
Alt hvad der hed bøger var gemt af vejen den dag. 
Legen og morskaben foregik dels i klasseværelser
ne og dels i festsalen, hvor vi først slog tønderne i 
stumper og stykker, og det gik stærkt - råbte 

hurra for kattekonger og dronninger - spiste negerboller - dansede - 
sang og knaldede balloner, så det var en fryd.

En stor tak til 7c, som havde hjulpet med at pynte salen, og som del
tog udklædte med liv og lyst. Se det var løjer.

Den 6. marts

Endnu et kig i 2-A-vis. Denne gang martsnummeret. »Teaterturen 
til Det nye Musikteater den 6. marts. Turen forløb planmæssigt takket 
være fru. Christensen og hr. Mikkelsen, der trådte til i sidste øjeblik.
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Det største problem var, at få stemplet billetterne korrekt ved Farum 
station. Vi var i god tid, så vi fik plads på 1. og 2. række i teatret. Der 
var lidt for meget tordenvejr i forestillingen efter nogens mening. (Vi 
sad for nær højtaleren), men børnene levede med i forestillingen. Det 
er jo også altid sjovt at køre i tog sammen.«

Den 26. marts

Idrætslærerne ved vor skole har gennem hele skoleåret arbejdet ihær
digt, og denne flid måtte naturligvis markeres i dagbogsblade. Så 
redaktøren indhentede en udtalelse fra idrætslærerne bl.a. i anledning 
af deres mange turneringer efter skoletid.

Idrætslærerne udtaler:
»For at få en bedre tilknytning til skolen, er det vigtigt med et alsidigt 
udbud af fritidsaktiviteter. M.K.S. har på flere områder gjort et stort 
arbejde for at skabe aktiviteter udenfor skoletiden - f. eks. et righoldigt 
musikliv (jfr. omtale andetsteds i årsskriftet).

Vi deltager aktivt i idrætssamkvem med andre skoler, og har flere 
gange klaret os vældig godt. I disse konkurrencer deltager kun et be
grænset antal elever. For at skabe større idrætsaktivitet for alle elever 
ved skolen, er der mulighed for fritidssport i atletik, basketball, jazz- 
gymnastik og volleyball.

Med to idrætstimer om ugen, ser vi det som vores opgave bl.a. at 
motivere eleverne til yderligere idræt, ved i timerne at præsentere dem 
for et varieret idrætstilbud. Endvidere har vi lavet interne turneringer 
især for 10. klasse og gymnasiet, således at skoleåret - alt efter årstiden 
- har hver sin idrætsaktivitet.

De interne aktiviteter er skitseret nedenfor:
? = aktiviteter under udarbejdelse.

August : Badminton.
September : Idrætsdag for hovedskolen.

? : Idrætsdag for gymnasiet.
? : Idrætsweekend med venskabsgymnasium.

Oktober ? : Idræts-cabaret.
November : Basketball.
Januar : Bordtennis.
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Februar : Volleyball.
Marts : Trampolin.
April : Orienteringsløb for hele skolen.

Den kolossale interesse og glæde som eleverne har udtrykt overfor 
disse arrangementer betyder, at lærerne fortsat vil yde en indsats for at 
opretholde denne plan. Den store opbakning og gode opførsel - såvel 
blandt spillere som tilskuere - har været meget inspirerende for alle. 
Det eneste eleverne nu savner rent idrætsmæssigt - og som er deres 
største ønske - er at besejre lærerne i de »klassiske boldspil«, men på 
trods af intens træning, er dette endnu ikke lykkedes.

Desuden bør det nævnes at hovedskolen i forbindelse med en ud
videlse af det pligtige timetal har svømmeundervisning for 5., 6. og 7. 
klassetrin. Dette håber vi naturligvis også snart vil omfatte gymnasiet, 
således at svømning bliver integreret i idrætsundervisningen.

Den stadig stigende elevinteresse for idrætten spoleres desværre ofte 
ved, at festsalen inddrages til utallige »fællesarrangementer« m. v. For 
enkelte klasser har det i år betydet aflysning af op til 30% af idræts
undervisningen - hvilket er årsag til stor irritation for såvel lærere som 
elever.

Fremtidens M.K.S. bliver forhåbentlig en skole, som elever søger, 
fordi de på forhånd ved, at her foregår mange fritidsaktiviteter, hvor de 
idrætsmæssige af dem indtager en central placering.

Idrætslærerne ved M. K. S.

Den 7. april

Der er forår i luften, 3.g’eme sidder til termins
prøve, påsken er nær, og efter den er eksamen alt 
for hurtigt over os, og sidste frist for aflevering af 
manuskript til dagbogsblade er overskredet med 
en uge.

Red. Knud Wodschow.
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ELEVBESTYRELSESARBEJDET
Ivar Petersen

I februar 1980 valgtes elevbestyrelsen 
for 1980-1981, og fik føl
gende konstitution:

Birgit Ejlertsen (Udvalgskontakt)
Knud Henrik Strømming (Kasserer)
Torben Hjort Madsen (Informationschef)
Henrik Orla Nielsen (Festansvarlig og næstformand) 
og undertegnede (Formand).

VI startede med at overtage sagen om den fransk-sproglige gren. Det 
viste sig nemlig at lærere, rektor og eleverne ikke var helt enige, om 
hvad der var blevet vedtaget på et tidligere lærer-fællesmøde. Efter en 
»observant« fra undervisningsministeriet havde været tilstede under et 
møde, hvor også elevrådet var repræsenteret, blev det endeligt ved
taget, at der atter et år skulle være fransk-sproglig gren. Beslutningen 
blev taget i undervisningsministeriet, vist nok p.g.a. en procedurefejl, 
men den side af sagen er stadig lidt dunkel! Den fransk-sproglige gren 
kan ikke vælges mere, da den er udgået som forsøgsgren.

Da der i løbet af året har været en stadig stigende utilfredshed med 
elevrådets arbejde specielt med henblik på deres aktivitet, synes jeg, 
det er på sin plads at beskrive, hvad man i løbet af et år laver i et 
elevråd af almindeligt dagligdags arbejde. Man starter dagen med at 
hente den indkomne post. Der er noget til de forskellige udvalg, og 
nogle tilbud på fester. D.v.s. man kan let bruge den første halvdel af et 
spisefrikvarter på at finde de forskellige mennesker. Den anden halv
del går måske så med et møde i fællestimeudvalget eller med et møde 
med rektor eller et møde i festudvalget. Når der ikke er møde i de for
skellige udvalg i frikvartererne eller efter skoletid, så har enten 
lærerne, elevrådet eller bestyrelsen møde. Lidt overdrevet måske, men 
der er faktisk mere at lave, end man som udenforstående tror. Der har 
også været nogle fester ind imellem, og de skal også arrangeres og 
køres, så elever ikke får lejlighed til at blive utilfredse. Af større ar
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rangementer kan i den forbindelse nævnes en fest med Buzstop. Oven i 
det hele har vi så haft en masse besvær med den nyligt indkøbte varm/ 
kolddriksautomat. Den har været meget lunefuld, og adskillige fri
kvarterer er gået med at snakke (råbe) med Scanomat om, hvem der 
skal betale de efterhånden ret store værkstedregninger, der kommer 
ind.

Selvom flertallet i elevrådet syntes, det kørte meget godt, var der så 
nogle elever, der syntes, at det gjorde det ikke, og de mødte op med en 
ny elevrådsstruktur, der skulle få det hele til at fungere. Ved et fælles
møde med efterfølgende afstemning vedtog man dette nye forslag, og 
sådan er det idag. ... et elevråd bestående af 17 medlemmer. Selvom 
jeg den gang af mange grunde ikke troede, det ville kunne fungere, og 
selvom jeg idag føler, at den mistro i høj grad er blevet bekræftet, skal 
jeg for de elever, der er uden skyld i ulykken, håbe på at det må 
komme til at køre så godt som muligt. Under alle omstændigheder vil 
jeg ønske alle elever, lærere, forældre og rektor Aage Børch alt godt i 
fremtiden.

Med venlig hilsen
Ivar Petersen
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tegning af Ole Thorsen

UNDERVISNINGEN

Den 5-6-årige, som skal begynde 
i børnehaveklasse, vil ofte lægge 
særligt tryk på klasse for at poin
tere: Jeg er stor og skal i skole og 
lære noget. Denne lyst til at lære 
noget, mener vi, skal imødekommes 
fra første skoledag. Den frie leg er 
af stor betydning for barnets ud
vikling og skulle gerne fortsætte 
mange år endnu. Men på dette al
derstrin føler de fleste børn en til- 
tilfredsstillelse ved at opfylde krav, 
som giver konkrete færdigheder. I 
børnehaveklassen øves de i at 
modtage en kollektiv besked, deres 
ordforråd og begrebsverden udvi
des, de lærer at udtrykke sig 
mundtligt, og de lærer at skelne 
former. Alt dette har stor betyd
ning for dem, når de begynder i 
første klasse. Her møder de med 
forventninger om at lære at læse 
og regne og skrive, og selvom vi 
også her begynder undervisningen 
med det samme, hænder det, at en 
og anden bliver skuffet over, at det 
ikke kan læres fra den ene dag til 
den anden. Så trænger de til støtte 
både fra hjem og skole, så de ikke 
giver op, men lærer af den erfa
ring, de har gjort: Kundskaberne 
kommer ikke af sig selv ved trylle
ri, man må arbejde sig frem til 
dem.
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UDLÅN AF BØGER OG LOMMEREGNERE

Lærebøger udlånes af skolen til alle elever. Bøgerne skal behandles 
ordentligt, derfor skal eleverne sørge for at have bind om deres bøger. 
Mishandlede eller bortkomne bøger skal erstattes.

Lommeregnere udlånes til alle elever fra 8. klasse. Eleverne skal 
selv sørge for, at batterierne bliver udskiftede mindst en gang om året. 
Alle batterier skal udskiftes samtidig. Batterierne må ikke bortkastes 
og de må ikke åbnes, fordi de indeholder en stærkt ætsende base.

Mishandlede eller bortkomne lommeregnere skal erstattes.
Det tilrådes, at eleverne isætter mærkater med navn og adresse.

EKSAMEN:

STUDENTEREKSAMEN:
Visse fag afsluttes allerede i I og lig, nemlig: Geografi eller latin for 
de elever i I g sproglig, der henholdsvis søger den nysproglige eller den 
samfundssproglige linie.

I g matematik: engelsk eller tysk.
Alle Ilg’ere: oldtidskundskab samt lins, matematik og latin; IIss, 

matematik, IImf geografi og kemi; Ilmn og lims kemi.

FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE
OG UDVIDEDE AFGANGSPRØVE

1. Prøven er frivillig: Se dog optagelse i gymnasiet.
2. Eleven skal tilmelde sig til prøven (5. december).
3. Ændringer om tilmelding eller framelding skal meddeles skriftligt 

til skolen absolut senest 2 dage efter at årskaraktererne er udleve
ret til eleverne.

En elev vil således ikke kunne ændre sin tilmelding fra udvidet 
kursus til grundkursus, når eksamensterminen er påbegyndt, selv om 
elevens resultater efter de skriftlige prøver kunne anspore til en sådan 
ændring. Eleven har selv valgt at blive prøvet på det udvidede niveau, 
og har derfor også forpligtet sig til at aflægge den mundtlige prøve.
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I denne forbindelse skal det nævnes, at det kun er de skriftlige 
karakterer i dansk og regning/matematik, der vil kunne få indflydelse 
på, om en elev, der er blevet erklæret for egnet til gymnasiet, skal 
underkastes en optagelsesprøve.

Som rettesnor herfor må der regnes med, at karakteren 6 og der
under vil medføre en sådan prøve, men fordelingsudvalget tager stilling 
hertil fra år til år, idet der vil blive taget hensyn til opgavernes svær
hedsgrad sammenholdt med ministeriets rettedirektiver.

Efterfølgende skema viser de prøvemuligheder, den enkelte elev kan 
indstille sig til efter henholdsvis 9. og 10. klasse. Det skal i denne for
bindelse understreges, at en elev kun kan tilmelde sig den udvidede 
afgangsprøve, hvis eleven har fulgt undervisningen på udvidet kursus.

En elev, der har fulgt undervisningen på udvidet kursus, kan der
imod tilmelde sig enten folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 
udvidede afgangsprøve i det pågældende fag.

Hvis en elev har tilmeldt sig folkeskolens afgangsprøve både i 
9. og 10. klasse i samme fag, vil den højeste karakter blive påført 
prøvebeviset.

Derimod vil en elev, der har tilmeldt sig folkeskolens afgangs
prøve efter 9. klasse og den udvidede afgangsprøve efter 10. klasse 
få påført begge karakterer.

OPTAGELSESBETINGELSER
TIL SPROGLIG OG MATEMATISK GYMNASIUM

Alle elever, der ønsker at søge optagelse i 1. gymnasieklasse, skal 
tilmelde sig folkeskolens afgangsprøve i skriftlig og mundtlig dansk 
samt i skriftlig regning/matematik. De elever, der søger sproglig gym
nasium, skal endvidere tilmelde sig prøven i engelsk og tysk. Elever, 
der søger det matematiske gymnasium, skal tilmelde sig prøven i 
fysik/kemi.

Hvis eleven ikke ønsker at søge 1. gymnasieklasse efter 9. klasse, 
men vælger at indstille sig til prøverne efter 10. klasse, er det i denne 
forbindelse uden betydning, om eleven vælger at gå til prøven på grund
kursusniveau eller udvidet kursusniveau.
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A=Folkeskolens 
afgangsprøve

U=Folkeskolens 
udv. afgangspr.

p = praktiske 
prøver, der kan 
afholdes efter 
et år med 4 
ugentlige timer 
eller 2 år med 
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Dansk ...................
Regning/matematik
Engelsk ...............
Tysk .......................
Fysik/kemi ...........

A 
A 
A 
A 
A

2x
2x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A 
A 
A 
A
A

U 
U 
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Latin.......................
Fransk ...................
Maskinskrivning . . A X

A
A

X

X

Håndarbejde ....
Sløjd .......................
Hjemkundskab ....

A
A

A

A 
A
A

P 
P 
P

ÅRSPRØVER

Marie Kruses Skole foranstalter selv de skriftlige og mundtlige års
prøver begyndende fra 2. og 5. hovedskoleklasse og opefter.

I denne forbindelse skal det nævnes, at skolegangen for elever i 
børnehaveklasserne til og med 4. klasse er obligatorisk også efter 
1. juni, selv om undervisningen efter denne dato er blevet omlagt til 
at omfatte emneundervisning - featureuge.
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TIMEFORDELINGSPLAN: HOVEDSKOLEN, med forbehold

() Parentes betyder valgfri fag. [ ] Parentes betyder tilbudsfag.
* Samtidsorientering opsplittet på de enkelte fag.

1.
 kl

.

2.
 kl

.

3.
 kl

.

I 4. k
l.

5.
 kl.

6.
 kl.

7.
 kl

.

8.
 kl

.

9.
 kl.

10
. kl

.

Klassens time .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 17, p/2 IVa P,a 1 1 [2]

Dansk ................... 8 8 7 6 6 5 5 5 6 5

Samtidsorientering . 5 6 6
Historie ............... P/a P/, P/2 17a 2 *2 *2 *2
Geografi ............... l 9 l 3 1 7 2 2 *17a *2 *2
Biologi ................... P i 3 / 2 2 2 *17a *2 *2

Fysik ................... } 2 } 2 } 2 [2]
Kemi.......................
Regning ............... 4 4 5 4 5 4 }4 l 5 I. 5 [51
Matematik ........... J

Engelsk................... 4 3 3 3 3 4
Tysk ....................... [3] [4] [4] [4]
Fransk ................... [3]
Latin....................... [4]

Støtteundervisning . (2) (2)
Maskinskrivning . . (4)
Formning med

kunstforståelse . . l o 2 1 (2) (2) (2) (2) (2)
Håndarbejde........... P P P 2 1 9 (2) (2) (2) (2) (2)
Sløjd ....................... P 2 (2) (2) (2) (2)

Musik/Sang ........... 2 2 2 2 2 1 (2) (2) (2) (2)
Hjemkundskab .... 2 3 (2) (2) (2)
Gymnastik ........... 2 2 2 2 §3 §3 §3 2 2 2

Tilbudstimer Ialt 3 4 8 16
Valgfagstimer Ialt 2 4 8 8

§ Den ene time i gymnastik i 5., 6. og 7. klasse anvendes til svømmeundervisn.

Af ovenstående skema over timerne i hovedskolens klasser fremgår 
det, at faget latin fortsat figurerer.
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TIMEFORDELINGSPLAN: GYMNASIET

* Faget kan udtrækkes til mdl. studentereksamen efter det viste klassetrin.
§ Faget kan afsluttes med skr. studentereksamen og kan udtrækkes til mdl. stu

dentereksamen efter HIG.

I.gym. II. gym. III. gym.

S f sF sN sS mF mS mN sF sN sS mF mS mN

Religion ........
Dansk ............. 3 3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

2
§4

2
§4

2
§4

2
§4

2
§4

2
§4

Historie .........
Samfundslære .

2 2 *2 3 2 2 2 2 *3
1

*3
1

*3 *3
1

*3 *3
1

Oldtidskundskab 
Samfundsfag 
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1980
1 6 1 1 1

Ovenstående skema viser timefordelingen i gymnasiets klasser. Af 
skemaet fremgår det, at gymnasiet i alt omaftter:
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DET SPROGLIGE GYMNASIUM 
med tre grene:

1. nysproglig (sN)
2. samfundssproglig (sS)
3. fransk forsøgsgren (sF) (kun i kommende 3.g)

DET MATEMATISKE GYMNASIUM:

med tre grene:
1. matematisk-fysisk (mF)
2. matematisk-naturfaglig (mN)
3. matematisk-samfundsfaglig (mS)

Selv om hver gren figurerer for sig, vil der blive samlæsning i de fag, 
hvor det skemamæssigt og elevtalsmæssigt vil være en fordel og en 
nødvendighed. Som eksempel herpå kan det nævnes, at fransklinien 
vil få samlæste timer i engelsk med den nysproglige linie.

KARAKTERGIVNING OG VIDNESBYRD

Karaktergivning og vidnesbyrd er to forskellige vurderinger af samme 
arbejde. Derfor er de begge værdifulde, når en præstation skal vur
deres.

Karakteren udtrykt i tal eller ord er en sammenligning mellem det 
opnåede resultat og de krav, der stilles på det pågældende klassetrin/ 
kursus, som eleven befinder sig på.

Vidnesbyrdet udtrykker den enkelte elevs indsats, som han eller hun 
har ydet for at opnå en bestemt karakter. Det er med andre ord et 
udtryk for elevens flid og interesse i forhold til de evner, han eller hun 
er i besiddelse af.

Derfor kan et vidnesbyrd godt være positivt og pænt, selv om karak
teren i det pågældende fag er lille, og omvendt kan en pæn karakter 
være efterfulgt af et ikke særlig positivt vidnesbyrd.
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Karakterskalaen anvendes på følgende måde:
13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds

stillende præstation.
0: gives for den helt uantagelige præstation.

Følgende tre betingelser skal være opfyldt for at studentereksamen 
er bestået:

1) eleven skal være indstillet til eksamen:
Betingelsen for indstilling er at elevens forsømmelser er mindre end 
20% for hvert enkelt fags timetal, samt at eleven har afleveret de 
obligatoriske opgaver og deltaget i de obligatoriske prøver.

2) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karak
terernes antal.

3) summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de re
sterende karakterer skal være mindst 13.

I hovedskolen bruges nedenstående betegnelser i vurderingen af det 
daglige arbejde:

Udmærket.
Meget tilfredsstillende.
Tilfredsstillende.

Jævnt tilfredsstillende.
Mindre tilfredsstillende.
Ikke tilfredsstillende.
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25-DAGES REGLEN

Ved Marie Kruses Skole gælder der den særlige overenskomst mellem 
elever og lærere, at elever i 8.kl., I og Hg, der har forsømt 25 dage 
- for hvert fag dertil svarende enkelttimer - eller derover i et skoleår, 
kan forvente at blive eksamineret i alle fag ved skoleårets slutning.

EKSAMEN 1980

Ministeriets beskikkede censorer samt indbudte censorer til studenter
eksamen og folkeskolens afsluttende prøver efter 9. og 10. klasse:

Der blev i alt afholdt 55 afsluttende mundtlige eksaminer i I, II og 
III gymnasieklasse, hvortil ministeriet havde beskikket censorer til 
samtlige eksaminer.

Folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve 
for 9. og 10. klasse blev gennemført med 33 mundtlige eksaminer, 
hvortil ministeriet havde beskikket 2 censorer. De øvrige censorer 
måtte Marie Kruses Skole selv fremskaffe gennem indbyrdes aftaler 
med en hel del kommunale og private skoler, hvor det efterhånden er 
blevet en tradition at udveksle skiftende censorer. I den forbindelse 
vil Marie Kruses Skole gerne benytte lejligheden til at takke censorer 
og ledelse for et positivt samarbejde, også når det drejer sig om af
vikling af eksaminer. Uden dette samarbejde ville det være umuligt at 
administerere den nye folkeskolelovs bestemmelser om afholdelse af 
mundtlige, afsluttende prøver.

Alle skriftlige eksamensbesvarelser for såvel studentereksamen som 
folkeskolens afsluttende eksaminer bliver censureret af de af ministe
riet beskikkede censorer.
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PÆDAGOGIKUM

Følgende kandidater har gennemgået kursus i praktisk undervis
ningsfærdighed:

efteråret 1980:
cand phil Lise Lotte Thrane i dansk
cand mag Marianne Møller i engelsk

foråret 1981: cand mag Bo Fredsøe i dansk
cand scient Steen Jørgensen i idræt og geografi
cand mag Jytte Harboe Rasmussen i historie
cand mag Lene Sindberg i dansk og religion 
cand mag Helle Weiengang i engelsk og idræt

STUDENTEREKSAMEN

Nysproglig studentereksamen

3ga
Charlotte Andersen
Lisbeth Christj ansen
Dag Ole Heede
Ditte Højerslev
Jesper Ibfelt
Lone Ramskov Larsen

3gb
Hanne Busck-Nielsen 
Lone Christesen 
Helle Bolvig Dissing 
Johan Thomas Galster 
Helge Grinder 
Dorte Hansen 
Eva Marie Hovden 
Ann Dorthe Koch

Kirsten Lerstrøm
Jytte Conny Rasmussen
Lisa Riiser

Gitte Lagstrøm 
Susanne Larsen 
Therese Larsen 
Ulla Madsen 
Maria Meile 
Peter Munch 
Karina Nielsen 
Michael Petersen 
Tina Schøller
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Samfundssproglig studentereksamen

3ga
Anne Spindborg Andersen 
Mette Krarup Andersen 
Vibeke Stockh. Andersen 
Pernille Bigum

Anette Meyer Clausen 
Anne Pernille Frederiksen 
Tine Heede
Liselotte Høegh Jensen 
Lars Ringhof

3gb
Anette Kruse
Marie Olesen Larsen
Steen Larsen

Jette Friis Mogensen 
Anne-Bente Schmidt 
Mai-Britt Tinndahn

Matematisk-fysisk studentereksamen

3gx
Eric Forum
Henrik Jacobsen
Karsten Lund

Søren Friis Mogensen 
Hans Høpner Petersen 
Jan Juel Rasmussen 
Morten Simonsen

3gy
Ria Andersen
Stig Wanding Andersen 
Susanne Gebhard Hansen 
Peter Ammitzb. Henriksen

Susanne Windfeld Kaiser 
Lars Mark
Peter Maagø Petersen 
Per Guldborg Poulsen 
Mikael Veistrup

3gz
Hans Henrik Andersen 
Kaare Kragh Blume Dahl 
Bjarne Elvebakken 
Mikael Hass
Ulla Jacobsen

Kirsten Larsen
Lennart Winther Oreskov
Lars Ottosson
Anja Springborg
Anne Merete Strømming
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Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen

3gx
Niels Bartholdy
Jan Ladefoged Pedersen

3gy
Carsten Christiansen 
Lilian Bjelke Hansen 
Jens Vang

3gz
Anne-Mette B. Bender
Eva Christiansen
Sanne Mitzi Christiansen
Michael Fleischer
Morten Knudsen
Pernille Seaton

Matematisk-naturfaglig studentereksamen 

3gx
Lis Nøhr Andersen 
Eskild Aunstrup 
Liselotte Elgård Carlsen 
Gritt Christensen
Helle Elisabeth Jacobsen 
Vibeke Lykke Jensen 

3gy
Beth Wehner Andersen
Tune Bruun
Søren Hauton Gundel
Helle Rosenstand Jacobsen
Axel Karsten Kjeldsen 
Ture Kofod-Jensen

3gz
Torsten Andersen
Claus Kenneth Andreasson
Michael Erik Danielsen
Susanne Hoeck

Sven Krag-Andersen 
Marianne Petersen 
Nina Pluszek 
Ina Jill Rasmussen 
Klavs Rønn 
Henrik Simonsen

Bente Kastrup-Larsen 
Jan May land 
Marianne Pedersen 
Annemette Simonsen 
Nickie Inger Spile 
Jan Allan Thomsen

Bette Baltzer Knudsen
Tina Ladefoged 
Hanne Lindholm 
Lotte Meilstrup 
Lisbeth Lantto Nielsen
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FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

efter 10. klasse

Pia Daubjerg Andresen 
Carsten Bomholtz 
Lennert Christiansen 
Jens Døssing 
Hanne Forum 
Anne Giæsel

10b
Claus Alsing
Karin Spindborg Andersen 
Linda Fersner
Claus Michael Hermann 
Lone Jørgensen 
Tina Klæbel
Henrik Bruun Larsen

10c
Mads Kristian Abildgård 
Michael Fleischer
Laila Fabiola Frandsen
Berit Hansen
Henrik Hansen 
Gry Beate Hernø 
Peter M. Føhrby Jacobsen

Lajla Nej da Birk Pedersen 
Kenneth Rafn-Larsen 
Charlotte Skriver
Lars Høeberg Svendsen 
Susan Tang Thomsen 
Michael Uldall Utzon

Michael Vinkel Madsen
Henrik Nielsen
Henrik Hellman Rasmussen
Henriette Sindlev
Susanne Troen Sørensen
William Tolman
Vibeke Waaben

Martin Jess
Jens Kruse
Morten Lind
Tyge Madsen
Henrik R. Thagaard Pedersen
Mette Inge Pedersen 
John Rasmussen
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ORDENSREGLER

FORMÅLET med skolens ordensregler er at sikre, at undervisningen 
kan foregå uforstyrret, at skolens inventar bliver ordentligt behandlet, 
og at det daglige samvær kan forløbe gnidningsløst.

UDENDØRS-AREALER
Arealet øst for hovedbygningen neden for terrasserne er forbeholdt 
gymnasiet, 10. klasse og 3. real, idet dette område er beregnet til op
hold for elever, men ikke til leg. Der er således intet til hinder for, at 
arealet også benyttes af elever fra andre klasser, som kan indordne sig 
under disse forhold. Terrasserne må benyttes som siddepladser, men 
de beplantede arealer må ikke betrædes.

Arealet vest for hovedbygningen er forbeholdt børnehaveklasserne 
og elever på 1. til 9. klassetrin. Eleverne fordeles over dette areal efter 
følgende regler: Børnehaveklasserne har legeplads nord for den lille 
sidefløj, 1.-3. klasse lægger beslag på den nordlige del af den store 
legeplads, som er indrammet af sidefløjene, mens 4.-9. klasse benytter 
den midterste og sydligste del af dette område.

1.-5. klasse skal - såfremt vejret gør det muligt — på legepladsen 
efter 4. og 5. time samt i 1. halvdel af spisefrikvarteret. Fra 6. klasse 
til III g har eleverne ret til at blive inde i bygningen i frikvartererne.
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MEDBRAGT TØJ OG LIGNENDE
Skolesager må være mærkede med navn, ligesom det er praktisk, at 

eleverne har navn i deres tøj.
Overtøj skal opbevares i centralgarderoben, hvis der ikke findes 

knager ved hjemmeklassen.
Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne ure, smykker, hand

sker, halstørklæder og lign.
Eleverne kan disponere over eget skab mod et mindre depositum.

FUNDNE SAGER
Penge eller værdigenstande må ikke efterlades i klasserne eller i tøj. 

Fundne sager afleveres på kontoret, hvor de kan afhentes af ejeren.

ANSVAR
Skolen kan ikke påtage sig ansvar for cykler, knallerter eller andet 

køretøj. Elevens egen forsikring kan alene dække skader på befor
dringsmidler.

Skolens elever er forsikrede i tilfælde af brand, vandskade, tyveri og 
ulykke såvel på skolen som på vej til og fra denne samt under skole
udflugter, men De bedes venligst lægge mærke til, at forældrenes eller 
elevernesgne forsikringer går forud for skolens forsikring. Det be
tyder, at eleverne vil være dækket af hjemmets egen forsikring ved tab 
og skade, og at De skal rette henvendelse direkte til Deres egen for
sikring.

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne ure, smykker, hand
sker, halstørklæder og lignende småeffekter.

TIL OG FRA SKOLE
Det henstilles indtrængende til elever, der bor vest for skolen, at de 

mellem Farum-krydset og skolen benytter gang- og cykelstien.

ORDENSDUKS
Det anbefales, at hvervet som ordensduks og reserveordensduks be

strides af en af klassens elever, helst for et længere tidsrum. Klasse
læreren har ansvar for, at ordningen etableres og må overvåge, at den 
fungerer.
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RYGNING
Rygning frarådes, men forbydes ikke for elever i 8.-10. klasse og 

gymnasiet. Rygning må kun finde sted i centralgangens to sydligste 
afsnit, hvor askebægre skal benyttes, samt udendørs på arealet øst for 
hovedbygningen.

SLIK
Brug af tyggegummi og slik må ikke foregå i timerne og frarådes 

i øvrigt.

INDRE OG YDRE INSPEKTION
Elever fra gymnasieklasserne og lærere holder gård- og gangvagt. 

De øvrige elever skal ubetinget rette sig efter vagternes anvisninger. 
Vagterne har pligt til at melde de elever, der ikke følger de givne reg
ler, til rektor eller til den ansvarshavende lærer. Vedrørende hoved
skoleelever skal inspektor for hovedskolen altid desuden have med
delelse.

BRUG AF KONTAKTBØGER - FORSØMMELSER
Fra forældrenes side benyttes kontaktbogen bl. a. til meddelelse om 

grunden til forsømmelser og manglende forberedelse. Kontaktbogen må 
ikke benyttes til kritik af skolen eller dens lærere. Sådanne henvendel
ser må ske direkte til rektor, evt. til klasselæreren.

Bortkomne kontaktbøger skal naturligvis erstattes og nye anskaffes.

UDLÅN AF BØGER
Lærebøger udlånes af skolen til alle elever. Eleverne skal have bind 

om deres bøger, som skal holdes i god stand. Det er eleverne forbudt 
at udrive blade af stilebøger og lignende.

Bortkomne og misligholdte bøger skal erstattes.

INDENDØRS-AREALER
1) Centralgangen.

Gymnasiet og 10. klasse, som har fagklasseundervisning, har ret til 
at opholde sig på centralgangen i alle frikvartererne. Spisning fore
går samme sted. De omtalte elever har ret til at benytte sig af 
mælkekøkkenet og af automaten.
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Det nordlige afsnit af centralgangen er reserveret ikke-rygere.
8. og 9. klasse har i indeværende skoleår også ret til at benytte 
centralgangen i frikvartererne, såfremt pladshensyn tillader det. 
Dog SKAL disse elever spise i hjemmeklasserne.
Eleverne skal sørge for selv at holde orden på centralgangen. Mad
papir og lignende skal anbringes i papirkurvene, og tomme flasker 
skal leveres tilbage til mælkekøkkenet. Ved 1-frikvarteres slutning 
skal stolene anbringes på bordene med stolebenene opad, og aske
bægrene skal tømmes i de forhåndenværende krukker.
Ved middagsfrikvarterets begyndelse bringes bestilte varer fra 
mælkekøkkenet til de klasser, der ikke har adgang til centralgangen. 
De tomme flasker leveres tilbage til mælkekøkkenet efter brugen.

2) Klasselokalerne (incl. faglokalerne).
Der må ikke spilles bold eller sjippes i klasselokaler og på gange. 
Der vælges for hver klasse en ordensduks, som under ledelse af 
klasselæreren har ansvar for:
a) at hver elev bidrager til orden i klasseværelset,
b) at tavlen vaskes ren efter hver time,
c) at vinduerne lukkes efter sidste time (i stueetagen mod øst skal 

vinduerne være lukket i hvert frikvarter),
d) at hver elev sætter sin stol op i stolehænget under bordet efter 

sidste time,
e) at alt lys slukkes efter sidste time,
f) at døren lukkes, når den sidste elev har forladt lokalet.

3) Cykelkælderen.
Alle cykler skal sættes i stativ. Knallerter skal anbringes på parke
ringspladsen. Leg i cykelkælderen er forbudt.

4) Centralgarderoben.
Alle elever uden hjemmeklasse skal benytte garderoben i stue
etagen. Leg i centralgarderoben er forbudt.
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FRITAGELSE FOR GYMNASTIKUNDERVISNING

Uddrag af undervisningsministeriets cirkulære af 29/3 1974: »Elever 
kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 
år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis 
for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivls
tilfælde forelægges sagen for skolelægen. Fritagelse ud over 4 uger kan 
kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, der vil være at udfærdige 
på en af skolen udleveret, autoriseret blanket. Lægeattesten sendes af 
den udstedende læge til skolelægen. For elever, der er fritaget for del
tagelse i legemsøvelser, gælder som almindelig regel, at de skal over
være timerne. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, even
tuelt efter forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, be
stemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes«.

Bad efter gymnastik og boldspil er ifølge ministeriel bekendtgørelse 
obligatorisk.

GYMNASTIKDRAGTER

Pigernes gymnastikdragter: Hvide shorts og hvid bluse.
Drengenes gymnastikdragter: Hvid trøje med korte ærmer og mørke
blå korte benklæder.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET

Det er af stor betydning, at eleverne vænnes til pligtfølelse og respekt 
for skolens arbejde. Derfor beder skolen indtrængende forældrene om 
ikke at lade børnene forsømme, uden at det er strengt nødvendigt. 
Småforsømmelser, ekstra fridage (f. eks. forlængelse af ferier og lign.) 
giver det enkelte barn en uheldig følelse af at kunne indtage en sær
stilling blandt kammeraterne og virker absolut nedbrydende på pligt
følelsen .

Oversigt over ferier og fridage vil blive meddelt forældrene særskilt.
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FRITAGELSE FOR SKOLEGANG

Når der ikke er tale om sygdom, har rektor i følge ministerielle bestem
melser kun under ekstraordinære forhold ret til at bevilge fritagelse for 
skolegang.

Elevers forsømmelser af enkelttimer eller dele deraf har været til
tagende. Ved gentagne forsømmelser af denne art vil der tilgå hjemmet 
besked, og skolen anmoder om forældrenes støtte til, at sådanne for
sømmelser undgås.

»Ferier« ud over normale ferier betragtes som ulovligt fravær.
Se i øvrigt under skolens ordensregler vedrørende brug af kontakt

bøger i forbindelse med forsømmelser.
Endelig gør vi opmærksom på, at 25-dages reglen gælder under 

enhver form for forsømmelser.

RINGETIDER I SKOLEÅRET 1980/81

1. time kl. 8.10-8.55
2. time kl.' 9.05-9.50
3. time kl. 10.00-10.45
4. time kl. 11.15-12.00

5. time kl. 12.10-12.55
6. time kl. 13.05-13.50
7. time kl. 14.00-14.45

Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse 
foregår hver dag kl. 9.45.

SKOLEÅRET 1981/82 BEGYNDER

tirsdag den 11. august kl. 10.00.
1. klasse og børnehaveklasserne begynder torsdag den 13. august kl. 

9.45 i klasselokalet.
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MARIE KRUSES SKOLE
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