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FORORD

Sorrig og Glæde de vandre tilhobe, 
Lykke, Ulykke de gange paa Rad, 
Medgang og Modgang hinanden anraabe, 
Solskin og Skyer de følges og ad.

Sådan skriver Thomas Kingo, og man må vel sige, at denne modsæt
ning har præget skoleåret 1985/86 for Marie Kruses Skole.

Sorgerne har været store: Vi mistede vores meget afholdte rektor, 
Aage Børch, og det tab vil blive husket af alle, både lærere og elever. 
Også en anden god kollega, Aase Sterup er død i dette skoleår, og ende
lig døde skolens tidligere rektor Johan Clausen i efteråret. De var tre 
store personligheder, der i høj grad har præget skolen og været med til at 
gøre den til det, den er.

Men glæderne har heldigvis også præget året, fra de små i hverdagen 
for lærere og elever til de større - f. eks. vellykkede lejrture og uden
landsrejser, fælles oplevelser på ture, i fællestimer og i den daglige 
undervisning.

Selvfølgelig er det også en stor glæde, at der fortsat er så god søgning 
til skolen. Det viser, at både forældre og elever føler, at Marie Kruses 
Skole er værd at gå i. Især er det glædeligt at konstatere, at vi i det 
kommende skoleår kan bevare det samme antal Ig-klasser som i 1985/ 
86. Det må skyldes at Marie Kruses Skole både i Farum og andre kom
muner er anerkendt for sit særpræg. Også fælleslinien med idræt, som nu 
oprettes for anden gang, er der interesse for.

Dette særpræg viser sig allerede ved skolens opbygning. Marie Kruses 
Skole kan tilbyde børnehaveklasse, hovedskole og gymnasium i samme 
bygning og derved skabe et samarbejde mellem de forskellige skoleaf
snit til gavn for eleverne, når de overgår fra et afsnit til et andet. For 
elever, der kommer udefra til gymnasiet, betyder gymnasielærernes 
kendskab til hovedskolens arbejde en god mulighed for at tage sig af 
overgangsvanskeligheder.

Der lægges fra skolens side afgørende vægt på at give eleverne en solid 
basisviden. For at fremme dette mål og for at påvirke eleverne til større 
selvstændighed og ansvarsbevidsthed stilles der krav til eleverne om selv 
at yde en faglig indsats, tilpasset efter elevens klassetrin og evner.
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Skolen drives i følge sin fundats på et kristent grundlag, hvilket inde
bærer et krav om respekt for den kristne kulturarv. Det er derimod ikke 
vor agt at missionere, og vi respekterer i fuldt omfang andre religiøse 
opfattelser.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke alle skolens lærere og elever 
for et ihærdigt og initiativtrigt arbejde og for et godt samarbejde. 
Desuden vil jeg rette en dyb og inderlig tak til kolleger, elever, forældre, 
administrationen, pedellerne og ikke mindst bestyrelsen for den støtte 
og opbakning, jeg har fået fra alle i den periode, jeg har været konsti
tueret som rektor.

Sluttelig vil jeg ønske rektor Mogens Hindsberger hjertelig velkom
men på Marie Kruses Skole.

Annette Gudme
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ADMINISTRATION

Telefoner:
(02) 95 0012 Kontoret med omstilling til: 

rektor
administration og 
pedeller

(03) 13 08 72 Gunnar Larsen privat
(02) 95 38 08 Gunnar Hoick privat

Kontoret:
Skolesekretær Dide Dahl (1970)
Kontorsekretær Lise Allerup (1982)
Bogholderi Kirsten Jørgensen (1983)
Økonomiinspektør Peter Mourier (1981)
Biblioteksassistent Lizzie Leise (1983)

Administration:
Ole Ljungberg
Vibeke Hvidberg
Frank Christensen
Morten Bjørn

Bestyrelse:
Gældende fra 1. oktober 1985.

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

Næstformand: Orlogskaptajn Arne Møllgaard, Kjærbo Vænge 20, 
3520 Farum. Tlf. 95 3834.

Hr. Leif Sejer Larsen, Lindegårsvej 18, 3520 Farum.
Tlf. 95 3863.

Fru Inger Köser, Kjærvej 9, 3460 Birkerød.
Tlf. 815676.

Fru Tove Kaaber, GI. Bregnerødvej 10, 3520 Farum.
Tlf. 952442.

Fru Agnete Berg Nielsen, Farumgårds Alle 24, 3520 Farum. 
Tlf. 951949
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Fru Marianne Hesselholt, Lerbjergvej 6, 2750 Ballerup.
Tlf. 978281.

Farum Kommune: Kommunalbestyrelsesmedlem Grethe 
Viemose.

Skolesundhedsplejerske:
Kirsten Steinbach, hver torsdag.

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

Skolepsykolog:
Johanne Charlotte Møllgaard, 
træffes på skolen efter aftale

Socialrådgiver:
Ellen Schultz Jørgensen, træffes efter aftale på
Tlf. 952380.

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

Lærerrådsformand:
Tine Olsen for gymnasiet
Liselotte Schønning for hovedskolen

Elevforsamlingsformand:
Henriette Voldmester for gymnasiet
Christian Meyer for hovedskolen

Erhvervskonsulent:
A. Reumert Rasmussen, tlf. 950292.

Skolevejleder for hovedskolen:
Bjarne Holm.

Studievejleder for gymnasiet:
Annette Gudme Kontor ved skolekøkkenet.

Tine Olsen
Carl-Henrik Bentzen (konstitueret 1.1.-1.8.86)
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SKOLENS REGNSKAB FOR ÅRET 1984 
OG BUDGET FOR ÅRET 1986

Indtægter Regnskab Budget
1984 1986

Skolepenge m.v....................... 4.696.000 4.390.000
Statstilskud ............................ 18.527.000 20.733.000
Diverse.................................... 23.000 25.000

23.246.000 25.148.000

Udgifter
Lærerløn og honorarer.......... 15.089.000 16.908.000
Bygningens drift.................... 4.155.000 4.684.000
Undervisningsmaterialer . . .. 693.000 857.000
Administration m.v................ 1.813.000 1.621.000
Ekskursioner, lejrskoler . ... 166.000 339.000
Afskrivninger ........................ 472.000 502.000
Diverse.................................... 380.000 258.000

22.768.000 25.169.000
Driftsresultat...................... 478.000 ^•21.000

Finansielle driftsposter: 
Renter og udtr. gevinst 
Regnskabsresultat....

2.268.000 2.561,000
2.246.000 2,540,000

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

9



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 1984 - 30/4 1985: 
Indtægter............................................... 128.017,85
Udgifter......................................................... 14.600,00
Overskud....................................................... 113.417,85

Kapitalregnskab: 
Beholdning pr. 1/5 1984 ......................... 196.830,12
Beholdning pr. 30/4 1985 ............................... 310.247,97

I regnskabsperioden har fondet modtaget en donation på kr. 100.000 
fra en anonym giver. Midlerne herfra vil blive brugt i overensstem
melse med donators ønsker.

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.

Regnskabet for perioden 1/9 1984 til 31/8 1985:
Indtægter....................................................... 21.367,05
Udgifter......................................................... 23.342,46
Underskud....................................................... 1.975,41

Kapitalregnskab:
Beholdning pr. 1/9 1984 ............................... 192.348,56
Beholdning pr. 31/8 1985 .............................. 219.813,15

Der er i ovennævnte regnskabsår blevet uddelt 23.105 kr. i legater og 
tilskud.
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PLAN OVER ETAGE 3
Kortfattede tekniske data

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

1 
o
fe

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 1985-86

Hanne Als-Nielsen (1976), dansk, engelsk, tysk, edb.
Edel Dam Andreasen (1984), hjemkundskab
Maj Bjerre Andersen (1983), psykolog for gymnasiets elever.
Karen Ankersen (1984), dansk, regning, geografi, biologi
Rudi Ankersen (1964), engelsk, dansk.
Marina Axelsen (1976), idræt.
Marianne Bacher (1977), håndarbejde.
Willy Banz (1971), matematik, fysik.
Carl-Henrik Bentzen (1974), dansk, engelsk, (konstitutieret studievej
leder 1.1 -1.8.86).
Carsten Bjerg (1981), dansk, historie, tysk.
Jan Bjerregaard (1982), dansk, historie, religion, fysik.
Morten Bjørn (1979), historie, idræt, inspector.
Kirsten Bogh (1962), engelsk, tysk, fransk, latin.
Christian Bohr (1974), latin, oldtidskundskab, religion.
Per Watt Boolsen (1982), fysik.
Anne Bursell (1975), dansk, regning, specialundervisning.
Aage Børch (1955), rektor (1972), tysk, fransk.
Vivi Bay Christiansen (1983), tysk, religion, historie.
Frank Christensen (1980), samfundsfag, idræt, 
inspector.
Nina Mohr Christoffersen (1982), fransk, dansk.
Birte Dahlgreen (1972), fransk, latin.
Kirsten Dyhr (1980), dansk, regning, matematik, religion.
Jørgen Ebbesen (1984), matematik, fysik
Pia Elmtoft-Reidel (1977), engelsk, dansk.
Bent Essinger (1973), engelsk, historie.
Jytte Fogh-Andersen (1971), børnehaveklasse.
Birgit Franzmann (1955), regning, matematik, fysik.
Ane Faaborg (1978), fransk, idræt.
Annette de Hemmer Gudme (1965), dansk, engelsk, studielektor, 
studievejleder. Konstitueret rektor 1.12.85 - 1.8.86.
Hanne Haugaard (1983), dansk, engelsk.
Birgitte Hamborg (1974), dansk, engelsk.
Jette Handberg (1984), regning, historie, religion.
Inge Henriksen (1957), religion, dansk, specialundervisning, 
bibliotekar.
Lene Hermansen (1985), idræt, matematik.
Marian Hernø (1971), dansk engelsk.
Bjarne Holm (1972), biologi, geografi, dansk, studievejleder, latin.
Marianne Haarsted Graversen (1974), dansk, biologi, religion, (orlov 
83-86).
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Inger Vibeke Hvidberg-Hansen (1978), viceinspektør, (1983), dansk, 
historie, specialundervisning, religion.
Anne Marie Aagaard Jensen (1962), religion, dansk, historie, sang.
Mogens Møller Jensen (1964), dansk, tysk, geografi.
Elsie Stenberg Jønsson (1979), samfundsfag, matematik.
Knud Jørgensen (1971), regning, matematik, fysik, sløjd.
Anni Kjeldgaard (1974), fysik, kemi.
Ove Kjeldsen (1985), idræt, dansk.
Claus Knudsen (1978), tysk, dansk.
Inge-Lise Knuthsen (1972), matematik, fysik.
Lis Kragh (1973), dansk, biologi, regning.
Erik Kristensen (1985), samfundsfag, fysik.
Peter Brenø Lange (1981), musikforståelse, kor.
Karin Levinsen (1971), børnehaveklasse.
Eivind Lindsnæs (1967), sløjd, dansk, regning, geografi.
Jane Lindum (1977), geografi.
Ole Ljungberg (1961), inspektør (1966), matematik, fysik.
Inge Lotz (1972), hjemkundskab (orlov 84-86).
Dorthe S. Madvig (1978), fransk, tysk, engelsk.
Preben Meile (1969), sang, musikforståelse.
Kjeld Meyersahm (1953), tysk.
Magrethe Mucha (1982), kunstforståelse, oldtidskundskab.
Dorte Myrup (1972), fransk, dansk.
Eva Møller (1967), fysik, kemi, matematik.
Johanne-Charlotte Møllgaard (1962), dansk, engelsk, tysk, 
specialundervisning.
John Bernstorff Nielsen (1976), biologi, kemi.
Carsten Toft Nielsen (1979), idræt, geografi, biologi, historie.
Johnny Nielsen (1983), regning, matematik, geografi, biologi, dansk.
Lars-Christian Nielsen (1968), biologi, idræt.
Mogens Hovgaard Nielsen (1964), regning, matematik, fysik.
Steen Nielsen (1976), matematik, fysik.
Vibeke Normann Nielsen (1974), idræt, geografi, biologi, dansk.
Søren Norquist-Hansen (1975), matematik, fysik.
Tine Olsen (1978), dansk, engelsk, studievejleder.
Ingelise Olsen (1979), idræt.
Gitte Petersen, (1985), historie, engelsk, religion.
Birgitte Schierbeck (1973), dansk, idræt.
Jens Kristian Schou (1984), sløjd, regning, biologi, geografi.
Liselotte Schønning (1972), dansk, engelsk.
Kirsten Skytte (1977), hjemkundskab.
Anne-Lise Stahlhut (1979), dansk, engelsk, religion, historie.
Aase Sterup (1947), geografi, biologi, dansk.
Bodil Svendsen (1947-1949) (1959), religion, dansk, historie, regning, 
specialundervisning.
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Else Benn Thomsen (1980), engelsk, fransk.
Signe Thomsen (1977), historie, religion.
Jytte Ulbrandt-Hansen (1968), idræt.
Karl Webster (1983), engelsk, idræt.
Knud Wodschou (1979), geografi, biologi.

Ved længere tids sygdom eller andre vikariater er undervisningen 
blevet varetaget af:

Brigitta Voldsted Rich
Erik Fjellerad
Peter Wallengren
Helle Vang Larsen
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PRAKTISKE PLYSNINGER

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, kan eventu
elt blive optaget 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.

Dåbs- og 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 skolen, hvis 
faglærerne stiller krav herom, særlig hvis en elev udebliver fra under
visningen, 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 ad
varsel forinden, og eleven vil få en rimelig tid til at ændre sit forhold. 
Hvis dette ikke forbedres, vil han/hun derefter blive krævet udmeldt 
med øjeblikkeligt varsel.

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

SKOLEPENGE
Marie Kruses Skole er en privat skole og må derfor dække en del af sine 
omkostninger ved at opkræve skolepenge.

Bestyrelsen fastsætter skolepengene for hvert skoleår. Satserne er 
ikke blevet ændret siden 1. august 1982.
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Skolepengene dækker alle undervisningsomkostninger, ekskursioner 
og undervisningsmaterialer. Gymnasiets elever må dog selv anskaffe 
papir, hefter o.l. foregen regning.

Som en rimelighedsbetragtning er det endvidere vedtaget, at eleverne 
selv skal betale et mindre beløb for fortæring i forbindelse med lejrskoler 
o.l.
Beløbet er sat til 25 kr. pr. dag for det kommende skoleår.

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

Det henstilles til Dem, at 
De indbetaler de forfaldne 
skolepenge en af de første 
dage i forfaldsmåneden.

Misligeholdes betalingsterminerne kan skolen kræve skolepengene 
indbetalt forud for et helt skoleår ad gangen, ligesom evt. restance kan 
overgå til retslig incasso.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN

GYMNASIET:
Elever, der er bosiddende i Frederiksborg amt og som var optaget i 
gymnasieafdelingen i skoleåret 1983/84 skal ikke selv betale skolepenge. 
Frederiksborg amt fortsætter med betalingen for dem, indtil de forlader 
gymnasiet.

Alle andre elever i gymnasiet skal selv betale skolepenge; men besty
relsen har vedtaget at yde et direkte tilskud til forældrenes skolepenge
betaling i en kortere årerække i forbindelse med amtets opsigelse af 
aftalen om betaling af skolepengene for de elever, der er bosiddende i 
Frederiksborg amt.

For skoleåret 1986/87 er betalingen reduceret fra 640 til 510 kr. pr. 
måned i 11 måneder.

Beløbet forfalder til betaling den 1. i måneden bortset fra juli måned.

17



HOVEDSKOLEN:
BØRNEHAVEKLASSE, 1. TIL 10. KLASSE
Farum kommune og skolens bestyrelse er blevet enige om, at den eksi
sterende aftale skal genforhandles. Forhandlingerne kan resultere i et 
mindre tilskud til forældrenes skolepengebetaling mod en garanti for at 
aftalen ikke bliver ændret gennem en årrække.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN I 
HOVEDSKOLEN FOR SKOLEÅRET 1986/87.
Farum kommune og skolens bestyrelse har genforhandlet den hidtidige 
aftale, og resultatet er blevet, at Farum kommune yder et tilskud på 25% 
til forældrebetalingen for elever i 1. til 10. klasse, der er hjemmehørende 
i Farum kommune.

Satserne ser herefter således ud:
A: For elever fra Farum kommune: 

Børnehaveklasse: ..................................  
Hovedskolen..........................................

B: For elever fra andre kommuner: 
Børnehaveklasse....................................  
Hovedskolen..........................................

11 måneder a 425 kr.
11 måneder a 319 kr.

11 måneder a 425 kr.
11 måneder a 425 kr.

Beløbet forfalder til betaling d. 1. i måneden bortset fra juli måned, der 
er betalingsfri.

SØSKENDEMODERATIONER
Bestyrelsen har vedtaget, at der ydes sø
skendemoderation til 3., 4. og efterføl
gende søskende. Søskendemoderationen 
ydes også til gymnasiets elever, hvis for
ældrene selv betaler skolepenge.
1. og 2. ældste barn 
betaler skolepenge i............ 11 måneder
3. ældste barn
betaler skolepenge i............ 7 måneder
4. og følgende børn 
betaler for............................ 0 måneder
3. barn er
betalingsfrit d. 1/10, 1/11, 1/3, 1/4 og 1/7.
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/ ■ ; ILSKUD TIL SKOLEPENGE

uddannelsesstøtte: Til elever der er fyldt 18 år i 10. klasse og i gym
nasiet:
Uddannelsesstøtten er afhængig af forsørger
nes indkomstforhold.

Ansøgningsskema udleveres fra kontoret.
For elever, der allerede går på skolen, er an

søgningsfristen ca. 1. juni, medens den for 
elever, der først begynder på skolen efter fe
rien, er 1. september.

Fra egen kommune: Til elever i den undervisningspligtige alder:
Kommunen kan yde tilskud til elever, hvis 

hjemmets økonomi i øvrigt taler herfor. Ansøg
ning herom sker ved henvendelse til hjem
stedskommunen, når det bekendtgøres i de 
lokale aviser.

Fra finanslovsbevillingen:
Til elever i 1 .til 10. klasse/lg, der er under 18 år: 
På finansloven er der afsat et beløb til friplads- 
tilskud til elever i private skoler.

Ansøgningsskema bliver udleveret til alle 
elever inden sommerferien. Nyindmeldte ele
vervil få ansøgningsskemaet tilsendt.

Fra Marie Kruses Skole:

For alle elever:
Marie Kruses Skole yder et begrænset antal fri
pladser til de elever, hvis økonomiske eller 
sociale forhold berettiger hertil.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos rektor.

T / 1
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ANDRE OPLYSNINGER MED TILKNYTNING TIL SKOLEN

tegning af Ole Thorsen

Studie og erhvervsvejledning i gymnasiet 
Vejlederen træffes på 3. etage i gymnastik- 
klassefløjen i skoletiden: Se opslag. Skole
psykolog for gymnasiets elever:Psykolo- 
gen har kontor ved siden af studievejle
deren og træffes efter aftale.

Jazz, beat-orkester:
Holder prøve to timer ugentlig
Marie Kruses Skoles kor:
Sangglade gymnasieelever kan henvende 
sig til adjunkt Peter Lange.

Frivillig Idræt: Der er 6 timers ugentlig idræt 
lör alle interesserede i gymnasiet.

Læsekrog: Giver støtteundervisning i dansk, 
regning og fremmedsprog. Vanskeligheder 
er til for at overvinde dem.

Skolelæge: Der foretages rutineundersø
gelse af alle børn ved ind- og udskoling. 
Skolepsykolog: Henvendelse gennem klas
selærer eller rektor.
Skolehøre/talepædagog: Henvendelse sker 
normalt gennem klasselæreren eller rektor.

Farum Musikskole: 956658
For alle elever-også for elever i gymnasiet.

Legestedet i Løgumkloster:
Formålet er at beskæftige børn fra børne
haveklasse, 1. og 2. klasse med leg, kon
struktive gøremål og lektielæsning.
Legestedet er åbent fra 8-10 og 12-16. 
Henvendelse til fru Elsebeth Thomsen 
483463.
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NEKROLOG

Den 25. august 1985 døde overlærer Esther Bruun Muus 83 år gammel 
efter mere end 40 års virke ved Marie Kruses Skole. Næsten hele hendes 
virke foregik på Frederiksberg, altså inden skolen flyttede til Farum.

De mange år på Frederiksberg var en lykke både for hende og for 
skolen. Hun underviste i et bredt spektrum af fag, spændende fra 
engelsk og tysk til håndarbejde og ordblindeundervisning. Hun følte en 
særlig glæde ved at hjælpe elever, der fagligt eller i andre henseender 
havde det svært, og det lykkedes hende at skabe tryghed og glæde i 
undervisningssituationen. Ikke alene forhenværende elever, men også 
lærere - jeg selv iberegnet - har i stort tal grund til at nære stor taknem
lighed over for hende. Hun hjalp, hvor hun kunne, i tiltro til, at de gode 
kræfter i menneskene ville viderebringe budskabet om medmenneskelig 
forståelse og tolerance. Men hun faldt aldrig for den fristelse kritikløst at 
finde noget positivt ved alle menneskelige initiativer. I pagt med sin 
families stolte traditioner bekæmpede hun indædt nazismen før og under 
2. verdenskrig og undlod ikke - heller ikke under krigen - at bekæmpe 
alt, hvad den i sin vederstyggelighed stod og står for.

Hun havde et vågent blik for sine medmenneskers særpræg og pudsig
heder, og vi, der har kendt hende, glemmer aldrig hendes under
holdning ved skolens fester. I det hele taget var frk. Muus’ liv tæt knyttet 
til skolen, så tæt, at hun inderligt og oprigtigt håbede, at hun måtte dø 
som aktiv lærer og helst på skolen. Dette ønske fik hun ikke opfyldt. 
Hun levede sine sidste år ensomt og tilbagetrukket, men blev ikke glemt. 
Den, der havde lært frk. Muus at kende, glemte hende aldrig.

Æret være hendes minde.
AageBørch rektor

Midt i efterårsferien indløb meddelelsen om, 
at overlærer Aase Sterup var død under et 
ferieophold i Athen 62 år gammel. Da hun 
havde deltaget i skolens arbejde på normal 
måde, lige til ferien begyndte, kom hendes 
død ganske uventet for os alle. Næppe nogen 
af os havde lagt særlig vægt på, at hendes 
glade smil var blevet lidt anstrengt, og at hun 
bevægede sig med stadig større besvær. Kun 
få af os bemærkede, at hendes krav til sig selv 
om hellere at hjælpe andre end at tænke på 
egen bekvemmelighed kostede hende stadig 
større anstrengelser. Aldrig var hendes glæde 
dog større, end når hun kunne glæde andre, 
det være sig elever eller kolleger.
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Nu er Aase Sterup død midt i sit arbejde, som nok frem for noget 
andet gav hendes liv indhold. Hun var en fremragende og inspirerende 
lærer, som snart med glæde, snart med bekymring fulgte sine elevers 
menneskelige og faglige udvikling. Selv havde hun meget rige skabende 
evner. Inden for håndarbejde har hun tegnet og udført utallige ud
smykninger. Sin veneration for skolen, som hun nåede at tjene i 38 år, 
viste sig også ved, at hun forærede den mange af sine værker, som i dag 
pryder lokaler og gange. Det fornemste, hun har skabt, er efter min 
mening det broderede Sverigeskort med indføjelse af samtlige dyr og 
fugle, som forekommer i Selma Lagerlöfs dejlige beretning om Niels 
Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige. Også det har hun skæn
ket skolen.

Alt, hvad Aase Sterup med sin skabertrang har efterladt til os på 
Marie Kruses Skole, vil også stå som et minde om en rig og stor person
lighed, som alle vi, der udgør Marie Kruses Skole, står i dyb taknem
lighedsgæld til.

Æret være hendes minde.
Aage Børch

Den 28. september døde fhv. rektor ved Marie Kruses Skole Johan 
Clausen 80 år gammel.

Efter embedseksamen i dansk og latin blev rektor Clausen i 1932 ansat 
ved Marie Kruses Skole, som dengang var beliggende på Frederiksberg 
Alle i København. Allerede efter 6 års tjeneste blev han af skolens da
værende rektor, Laura Jensen, anmodet om at
overtage rektorstillingen, som han bestred i 34 
år - i øvrigt nøjagtig samme åremål som hver af 
skolens 2 første ledere, hvilket altså medførte, 
at man ved skolens 100-års jubilæum kunne 
konstatere, at skolen i dette lange åremål kun 
havde haft 3 ledere.

Rektor Clausen tiltrådte som rektor i en 
meget vanskelig periode for skolen, der på det 
tidspunkt i lighed med de fleste andre private 
skoler havde store økonomiske vanskeligheder. 
Ved en dygtig, stædig og tillidsskabende indsats 
lykkedes det ham sammen med sit lærerkolle
gium at undgå at dele kår med de mange private 
skoler, som måtte lukke i de år. Knap var skolens fortsatte eksistens 
sikret, før den i 1944 blev beslaglagt af tyskerne, så at al undervisning 
måtte foregå forskellige steder i København. I pakt med skolens tradi
tioner og idegrundlag stod han sammen med skolens øvrige ansatte i stejl 
modstrid over for nazismen, og det må nærmest anses som et lykketræf, 
at han ikke måtte bøde med livet for sin holdning.
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Efter disse stormfulde år håbede rektor Clausen utvivlsomt at få 
blidere vinde i resten af sin rektortid, så at han kunne hellige sig sit 
pædagogiske ansvar og bibringelse af sande livsværdier til sine elever. 
Dette skulle ikke blive ham forundt. Allerede i 1959 blev tanker om 
nødvendigheden af, at skolen skiftede bopæl, fremført. Rektor Clausen 
måtte derefter i 12 år sammen med sine medarbejdere på skolen udføre 
et meget stort og ansvarstyngende arbejde for at tilrettelægge og gen
nemføre flytningen til Farum, som blev kombineret med sammenslut
ningen med Farum Private Realskole. Efter et års virke her i Farum for 
at sætte skolen i gang gik rektor Clausen på pension i 1972 som 67-årig.

Den der kom i nærmere kontakt med rektor Clausen, oplevede et 
menneske af et sjældent stort format. Hans levende humanistiske ind
stilling prægede hele hans virke som skoleleder. Han interesserede sig 
varmt for sine medmennesker, og takket være hans helt utrolige hukom
melse og indlevelsesevne formåede han at følge hver enkelt elevs udvik
ling og særpræg.

Rektor Clausen formåede på enestående måde at leve op til en rektors 
væsentligste forpligtelse - at holde en høj pædagogisk standard på 
skolen, i dagligdagen at følge eleverne og lærerne i deres virke og at 
skabe den tryghed, der er en betingelse for enhver sund udvikling.

Æret være hans minde.
Aage Børch

Onsdag den 11. december 1985. Det var med dyb sorg vi modtog med
delelsen om, at rektor Aage Børch var død tirsdag aften den 10. decem
ber 1985.

Aage Børch blev ansat i 1955 som cand mag på Marie Kruses Skole 
under daværende rektor Johan Clausen. Aage Børch havde netop af
sluttet sin skoleembedseksamen i tysk og fransk ved Københavns Uni
versitet.

Fra den dag er hans interesse for Marie Kruses Skole vokset og vokset. 
Især efter 1. august 1972, hvor han overtog stillingen som rektor, har han 
engageret sig i alle skolens forhold på en vedvarende og meget personlig 
måde.

Hans dør var altid åben for elever, lærere og forældre. Hans princip 
var, at døren skulle stå åben, når han var alene på sit kontor, eller hvis en 
samtale i øvrigt tillod, at døren forblev åben.

Han satte en ære i at være skolens pædagogiske leder, og ikke kun 
rektor for et gymnasium. For ham var skolen alle elever fra børnehave
klasse til og med 3. gymnasieklasse.

At ville leve op til denne holdnings krav var i sig selv en stor fysisk 
præstation, men rektor Aage Børch holdt stædigt på at ville deltage i alle 
lærermøder og forældremøder. Det var hans eneste mulighed for helt at 
følge med i hver enkelt elevs særlige forhold og udvikling.
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Aage Børch var et flittigt og pligtopfyldende menneske. Han var altid 
at finde på skolen både tidligt og silde. Selv når gymnasieeleverne holdt 
fest, var han der, hvis eleverne fik behov for hans tilstedeværelse.

Han var blid og venlig i sin omgang med alle, der kom ham ved, men 
forstod også at irettesætte både elever og lærere, hvis han fandt det 
nødvendigt.

Han glædede sig, når det gik eleverne godt og bekymrede sig om dem, 
når det gik dem skidt. Han var især opmærksom på de elever, lærere og 
forældre, der havde behov for trøst, når deres personlige problemer var 
svære at bære.

Derfor var han meget afholdt.
Derfor er Marie Kruses Skoles elever, forældre og lærere, medarbej

dere og bestyrelse i stor taknemmelighed til ham for det uselviske 
arbejde han har ydet for skolen.

Marie Kruses Skole er blevet en rig personlighed fattigere, men min
det om ham vil vi bevare i vore hjerter.

Æret være hans minde.
Ole Ljungberg
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AAGE BØRCH
1. JUNI 1929 - 10. DECEMBER 1985

En minderune for Aage:

Det er dybt forankret i nordboens bevidsthed at riste en rune over den 
ven, der ragede op over hverdagen. Ingen runesten er mere egnet til 
Aage end Marie Kruses Skoles årsskrift. Den skole var hele hans voksne 
livs arbejdsmark.

Aage og jeg har fulgt hinanden siden drengeårene ved begyndelsen af 
anden verdenskrig. Roskilde og fjordens bredder var vor tumleplads. 
Her voksede han op ved Louise kilde, her løb vore skoleveje sammen, 
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og her blev vi studenter sammen fra den ærværdige Roskilde Katedral
skole i 1948. Kernen i denne ældgamle skole var grobunden for Aages 
fremtid som lærer.

På Københavns Universitet var det sprogene tysk og fransk, som 
Aage valgte til sine fag, det kunne sikkert have været andre huma
nistiske fag, hovedsagen var at erhverve nøglen til lærergerning. Gene
ralprøven foregik i studietiden, hvor Aage en overgang først i halv
tredserne var huslærer hos legationsråd Helge Knudsen i Bonn. Samti
dig kunne han pleje finpudsning af tysk på universitetet dernede.

Umiddelbart efter sin embedseksamen i 1955 blev Aage ansat ved 
Marie Kruses Skole på Frederiksberg, som da var en ren pigeskole. Jeg 
har hørt mange fornøjelige beretninger om, hvordan de store gymnasie
piger tog den nybagte cand. mag. under kærlig behandling, men han 
klarede skærene.

Efter 10 år ved skolen var situationen den, at Aage nu havde en søn i 
skolepligtig alder, og hvad var da mere nærliggende end at udøve mild 
pression mod daværende rektor Johan Clausen om at gøre skolen mere 
tidssvarende. Altså indførtes fællesskolen i 1965, således at Klaus og 
andre drenge herefter kunne optages på Marie Kruses Skole.

Få år senere var behovet for en anden drastisk fornyelseskur påtræn
gende. Pladsforholdene for Marie Kruses Skole på Frederiksberg var 
ganske utilstrækkelige, hvorfor udflytningen til Farum blev løsningen. 
Den fandt sted mod slutningen af rektor Johan Clausens embedsperi
ode, men blev i betydeligt omfang varetaget af Aage, der længe havde 
været en uofficiel administrativ højrehånd.

I august 1971 åbnedes dørene til det nye tankens slot, og året efter 
overtog Aage rektoratet, da Marie Kruses Skoles tredie rektor trak sig 
tilbage på grund af alder. Jeg har forstået, at tiltrædelsen skete på bag
grund af fuld enighed mellem lærerkollegiet og skolens bestyrelse.

I al sin tid ved Marie Kruses Skole, men ikke mindst i de godt 13 år 
som rektor, har Aage aldrig haft skolens ve og vel ude af sine tanker. 
Ukyndige venner blev grundigt belært om Marie Kruses Skoles pæda
gogiske egenart, som ikke mindst består i, at børn kan forblive under 
samme tag fra børnehaveklasse til studentereksamen, kærligt overvåget 
af håndplukkede lærere hele skoleforløbet igennem.

Skolen var et hjerteanliggende for Aage, intet var for småt eller ube
tydeligt til at kræve hans fulde opmærksomhed. Marie Kruses Skoles 
valgsprog: EJ AT SYNES MEN AT VÆRE er næppe blevet efter
levet mere nidkært end af Aage. Han VAR - hele tiden - så længe 
kræfterne holdt.

I ærbødig erindring.
Jörgen Jörgensen
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INDTRYK FRA UD- OG INDLAND

tegning af Ole Thorsen

3 g eleverne var i starten af skoleåret på studieture til Frankrig, 
England, Berlin-Prag og Tunesien. Her er udpluk fra enkelte 
af turene:
FRANKRIGSTUR:

3.y. tog ligesom andre initiativrige 3.gere på udenlandstur. I august 
måned invaderede vi det sydfranske i vores luksiøse bus kørt af Karsten 
og Poul Henning. Den første tredjedel af turen tilbragte vi i pavebyen 
Avignon. Avignon var det historiske bidrag til turen. Her oplevede vi de 
gamle paver vandre rundt som genfærd i de gamle paladser. Desuden var 
vi på en udbytterig bustur, hvor vi så Van Goghs vippebro (fupnummer), 
og lokkede Else til at betale 5 franc for at kravle op i Daudets mølle. (Det 
var en forfatter - Daudet altså).

Dagen efter oplevede vi et dyrereservat uden dyr, og i forlængelse 
heraf et grottebesøg. Et paradis for fallostolkere. Efter 4 dage i Avig
non: 4 dage i Sete, ren pleasure. En af turene herfra gik til Spanien, hvor 
bussen stiftede bekendtskab med de spanske klippevægge, og vi med de 
franske toldere. Der var en vis spænding ved grænseovergangen, da et 
eksemplar af klassen havde glemt sit pas, og måtte smugles frem og til
bage. I Spanien fordrev vi tiden med badning og spisning, og vi nåede 
først hotellet by night. Byernes by Paris blev nedlagt på 3 dage. Else og 
Morten turist guidede os rundt i byen, så vi inspicerede alskens turistat
traktioner og praktiserede vores »fransk«.

Den mindre faglige del af turen bestod af badeture, cafe-races, restau
rant-besøg, indtagelse af flute, ost og rødvin, samt social hygge. Y’erne 
var franskmændenes skræk. Else klarede skærene i første omgang ved at 
indhylle envis portier i »Riende rien«, mens intet kunne dulme den fede 
portier i Sete.

De velbesøgte discoteker gav et vist indtryk af franskmændene. Over
alt var spejle, så franskmændene kunne nyde dem selv og deres krop.

Alt i alt WOW, WOW.
Familien y
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Turen til England, 5. -16. august 1985.

Mandag den 5. august begyndte turen til England for III abN fra Hoved
banegården.

Efter en stormfuld tur på Englandsbåden ankom vi helskindet til 
London. Vi blev indkvarteret i en ungdomsklub efter en L-A-N-G 
omvej. Ungdomsklubben virkede om dagen som en slags børnehave, og 
derved kom vi i kontakt med mange af lokalbeboerne, deriblandt en 
mængde farvede.

Klubben lå lidt uden for London C, nær Brixton. Lokalbefolkningen 
tog utrolig godt imod os og viste os rundt i kvarteret. Bl.a. var vi en aften 
ude at høre et amatørband spille reggae.

Vi lærte utrolig meget om de sociale forhold i de lavere lag og om 
racisme, som vi selv havde meget tæt inde på livet.

Vi var så heldige, at vi fik lov at besøge en politistation og se, hvordan 
de arbejdede. Dette blev samme dag fulgt op af en diskussion med poli
tiet om deres syn på forholdene og om deres store arbejde for bedre 
sociale forhold.

Vi varierede aftenerne med talrige besøg på den lokale Pub, dog var vi 
nogle aftener henvist til vores eget medbragte barskab og tekrus.

Turen var simpelthen fuldendt.... bortset fra, at der var omkring 1 km 
til nærmeste bad. Af en eller anden uforklarlig grund var turen tilbage 
fra badet altid kortest. Alting var »just around the corner« eller »just 
across the Street«. Dette kan for andre oversættes til mellem 2 -10 km.

III abN

De fransksprogliges tur, 5. -12. oktober 1985:

Tidligt om morgenen den 5. oktober drog vi afsted fra Kastrup med fuld 
oppakning og højt humør. Efter en IV2 times flyvetur, som inkluderede 
»alletiders« (!) måltid (kun overgået af d’Angleterre), landede vi i 
Frankrig. Vores luksushotel lå i Paris’ bedste kvarter (nær Place Pi
galle). Vi medbragte foruden kufferter Nina Mohr C. og Signe Thom
sen.

Notre Dame og sidst, men ikke mindst oplevede vi et cocktailparty i 
Tour Montparnasse på 56. etage.

Men tro nu ikke, at vi drev den af hele tiden. Næh, næh! Vi lavede et 
nærstudie af fransk malerkunst, som vi så senere lavede en opgave om - 
på fransk. Tirsdag aften var vi i Quartier Latin for at se »La Contatrice 
Chauve«, som vi godt nok havde læst grundigt hjemmefra, men alligevel 
ikke forstod!
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Vi var så heldige at have sommervejr og solskin hele ugen, og næsten 
hver dag spiste vi frokost ved Seine’s bred på rigtig fransk manér.

Vi kom godt trætte hjem, men havde heldigvis en hel uges efterårs
ferie til at slappe af i.

Venlig hilsen
III abF

Fra Nakskov forlyder det:
Lejrskole:

Det er ikke så lidt, man skal igennem, når man skal på lejrskole med et 
håndplukket udvalg af geografi- og samfundsfaglærere. De, der forveks
ler lejrskole med feriekoloni, bør vide bedre: Hvad sjov er der ved at stå 
op kl. 6 for at mødes med en HK-funktionær? Hvad sjov er der ved at 
være nær ved at blive tærsket til svinefoder i en landbrugsmaskine under 
vurdering af en dals længde og bredde?

Hvad sjov er der ved ikke at få sovet, fordi lærerne ikke selv kan falde i 
søvn?, og hvad sjov er der ved at være faldet i søvn, lige før alt det sjove?

Hvad sjov er der ved at høre om jordbundsproblemer syd for Maribo, 
når ens batterier er flade på grund af for meget spoling?

Hvad sjov er der ved at se et gammeldags skibsværft, som ledelsen 
siger, er det bedste, man har?

Hvad sjov er der ved at tilbagelægge de 4 km ud til vandrerhjems
kartoflerne i en taxa, når ens klassekammerater kommer før, fordi de 
har blaffet? Hvad sjov er der ved at se en vindmøllefabrik i et nedlagt 
mejeri, der er nedlagt på grund af for få køer trods store mængder af 
roetoppe?

Hvad sjov er der ved at stå på Østlolland uden bus, uden kort, uden 
overtøj, uden videre?

Hvad sjov er der ved at blive undervist til kl. 9 om aftenen, mens andre 
danskere - ikke mindst ens kammerater hjemme i Farum - holder fri.

Hvad sjov er der ved at sætte penge til og måske risikere at blive fyret 
fra jobbet, fordi man har været nødt til at bede sig fri?

»Og alligevel gør man det«. Og vi gjorde det sidste år. Og vi gør det 
næste år. Og vi kan slet ikke leve uden lejrskolen.

2 g biologer og samfundsfaglige var igen i år på lejrskole. 
Christine og Anne skriver på biologernes vegne:

Biolog-turen, sommeren 85.

Ca. 3 uger efter skoleårets start tog de nybagte biologer en uge til Nord
jylland for at udforske naturområdet Hinding Dås i Thy.
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Efter en længere rejse ankom vi til vores nye hjem. Forinden havde vi 
delt os op i nogle grupper, der hver fik en biotop ved en sø eller ved
Vesterhavet. Her undersøgte 
vi bl.a. flora- og faunaforhol
dene, samt vand-, tempera
tur- og iltforholdene.

Desuden skulle vi i et døgn 
være ude ved biotopen, hvor 
vi hveranden time tog diverse 
afmålinger for at se, hvordan 
tingene ændrede sig i løbet af 
natten/dagen.

Når vi kom tilbage til huset, 
bearbejdede vi vores resulta
ter i vores dertil indrettede 
laboratorium, hvorefter vi samlede dem til en rapport, der blev lavet 
færdig i løbet af ugen.

Udover ovennævnte var vi på besøg på bl.a. Nordsøcentret i Hirts
hals, på fiskeriauktion og på en længere travetur langs Vesterhavet.

Ugen rundede ud i en festlig aften.......Resten er censureret....!!
Det var alt i alt en strålende tur, og ALLE de kommende biologer kan 

roligt glæde sig til, at det bliver deres tur!

På IIxyzN’s vegne 
Henriette, Christina og Anne

Ikke kun i forbindelse med studieture og lejrskoler stifter 
eleverne bekendtskab med verden udenfor skolen. Igen i år 
har koret optrådt såvel indenlands som udenlands:

M.K.S. kor 1985-86:

En af de mest udadvendte aktiviteter på Marie Kruses Skole er gym- 
nasiekoret-M.K.S. koret.

Foruden et væld af lokale sangarrangementer er der efterhånden ved 
at blive skabt tradition for en årlig udenlandstur, hvor vi besøger et 
andet gymnasiekor.

Korsæsonen i år startede med et genbesøg af det skotske kor fra Edin
burgh, som MKS-koret besøgte forrige skoleår. Efteråret gik med ind
øvning af nyt repertoire, mest intensivt på den - for os garvede kormed
lemmer - næsten »obligatoriske« korweek-end i en stor, gammel, her
skabelig villa i Marienlyst på Falster.
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I månederne op til jul indøvede vi gamle danske julesange og engelske 
Christmas Carols til brug ved vore julekoncerter i de storkøbenhavnske 
kirker. December blev dog for os alle en trykket måned på grund af 
rektor Aage Børchs død. Koret deltog i begravelsen.

I vinterferien drog vi til Budapest sammen med skolens band, hvor vi 
havde en forrygende uge med koncerter og et utrolig udbytterigt samvær 
med det ungarske gymnasiekor, vi udvekslede med.

I marts deltog vi i opførelsen af Haydns store oratorium »Skabelsen« 
sammen med bl.a. Tritonuskoret, og i april holdt vi traditionen tro FOR
ÅRSKONCERT på skolen. Endelig sang korets I. og IL g’ere et par 
sange i den bøgegrensbeklædte festsal ved III. g’ernes translokation i 
juni.

Korsæsonen har altså været rig på begivenheder af såvel musikalsk 
som menneskelig art. Dette kan vi bl. a. takke vores vitale korleder Peter 
Lange for. Jeg tror, alle de afgående III. g’ere kan blive enige om, at det 
har været utrolig inspirerende at gå til kor.

Bodil III. gxF

Foråret kan hverken tvinges eller lokkes frem. Man kan snyde sig selv og 
begynde at tage sommertøjet ud af mølposen, men ikke foråret.

Og alligevel er der kneb, der kan få knopperne til næsten at overgive 
sig og skabe luning i de sydvestlige vinde:

Forårskoncerten på skolens fødselsdag (117 år). Med solistoptræden, 
stort kor i fire-stemmigt, funk-band med bred blæsergruppe og prøver 
på, hvad musikundervisningen i I.g kan bringe det til. Med høj kvalitet, 
vidtspændende repertoire, entusiasme og humor. Et lykkeligt resultat af 
lyst og disciplin, af elevernes musik- og sangglæde og musiklærerens 
professionalisme og overblik. Det smittede. Det var ikke de artige, 
svedige hænder lagt på instrumentet fulgt af onkler og tanters våde 
blikke. Det var fællesskab med fællesrytme, fællessang, det var forår i 
festsalen - og så kan sommeren godt begynde at holde sig parat.

Kurt K.
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ELEVRÅDET

Mane
S KO Le

Elevrådets funktion er at tale elevernes sag i de dertil indrettede in
stanser. Elevrådet er en selvejende institution, og det økonomiske 
grundlag skabes af en kakaoautomat, festudvalgets aktiviteter og bidrag 
fra forskellige fonde. Medlemmerne er repræsentanter valgt af deres re
spektive klasser og festudvalgets kasserer, fordi elevrådet og festud
valget »deler« kasserer og konto. Er et medlem forhindret i at komme, 
sørger sidstnævnte for at informere sin suppleant.

De dertil indrettede instanser hvori elever er repræsenteret, er bygge-, 
fælles-, fællestime- og kantineudvalg samt bestyrelsen.

Aktiviteter - FN-uge:

I skoleåret 84-85 markerede skolen FN-ugen.
Dette fulgte elevrådet op i skoleåret 85-86, hvor der arrangeredes fæl

lestimer tirsdag d. 22. og torsdag d. 24. oktober. Tirsdag holdt Forsvaret 
foredrag om NATO-forsvaret i Vesteuropa. På FN-dagen var der en 
paneldiskussion om fred mellem Socialistisk folkepartis Ungdom, 
Konservativ Ungdom og skolens elever.

Billedbog:

På de fleste gymnasier kan man købe en såkaldt billedbog, hvori lærer
kollegiet og diverse klasser er afbildet. Elevrådet besluttede at lave en, 
da man mente der var behov for det. Behovet var tilstede, for næsten 
hver elev samt nogle lærere og administrationen købte den.

Rygeundersøgelse:

I november foretog elevrådet en anonym spørgeskemaundersøgelse i 
10. klasserne og gymnasieklasserne for at finde ud af, om eleverne var 
tilfredse med de daværende rygeordninger. På grundlag af undersøgel
sen besluttedes det at indføre rygeforbud indtil kl. 11.05. Selv om elev-
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rådet havde kunnet indføre totalt rygeforbud på baggrund af under
søgelsen, gjorde man det ikke, da dette ville have medført uønskede 
konflikter.

Portræt af rektor Børch:

Efter rektor Aage Børchs død, startede elevrådet en indsamling, som 
skal financere portrættet.

Der er nedsat et udvalg, hvis funktion er at ordne de praktiske sider af 
»sagen«. Elevrådet har samlet ca. 11.000 kr. ind.

Med venlig hilsen
Stig I. a
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EKSAMEN

STUD ENTEREKS  AMEN:
Visse fag afsluttes allerede i I og Hg, nemlig: Geografi eller latin for 
de elever i Ig sproglig, der henholdsvis søger den nysproglige eller 
den samfundssproglige linie.

I g matematisk: engelsk eller tysk.
Alle II g’ere: oldtidskundskab samt II ns, matematik og latin; II fs 

og ss, matematik, II mf geografi og kemi; II mn og II ms kemi.
For idrætslinien, hvor der er samlæsning mellem sproglige og 

matematikere, ser således ud:
Efter Ig: samlæste fag: geografi

lig: samlæste fag: biologi og oldtidskundskab
matematikere: kemi 
sproglige: matematik

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 skrift

ligt til skolen absolut senest 2 dage efter at årskaraktererne er 
udleveret 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 ud
videde niveau, og har derfor også forpligtet sig til at aflægge den 
mundtlige prøve.

I denne forbindelse skal det nævnes, at det kun er de skriftlige 
karakterer i dansk og regning/matematik, der vil kunne få indfly
delse 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 
derunder vil medføre en sådan prøve, men fordelingsudvalget 
tager stilling hertil fra år til år, idet der vil blive taget hensyn til 
opgavernes sværhedsgrad sammenholdt med ministeriets rettedi
rektiver.

Efterfølgende skema viser de prøvemuligheder, den enkelte 
elev kan indstille sig til efter henholdsvis 9. og 10. klasse. Det skal i 
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denne forbindelse 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 
derimod tilmelde sig enten folkeskolens afgangsprøve eller folke
skolens 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.

A=Folkeskolens 
afgangsprøve

U=Folkeskolens 
udv. afgangspr.

p = praktiske 
prøver, der kan 
afholdes efter 
et år med 4 
ugentlige timer 
eller 2 år med 
2.

8. klasse 9. klasse 10. klasse
8.
9.
10.
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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 
U
u 
u

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
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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 kan være blevet 
omlagt til at omfatte emneundervisning - featureuge.

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 
sprogligt gymnasium, skal endvidere tilmelde sig prøven i engelsk 
og tysk. Elever, der søger det matematiske gymnasium, skal til
melde sig prøven i fysik/kemi. (Og skal iøvrigt have modtaget 
undervisning i tysk).

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 grundkursusniveau eller udvidet kursusniveau.

SPROGLIG, MATEMATISK
OG IDRÆTSLINIE
Gymnasieafdelingen på Marie Kruses Skole er opdelt i en sproglig 
og en matematisk linie, hver opdelt i et antal »grene«.
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SPROGLIG LINIE:
1: Nysproglig gren
2: Samfundssproglig gren
3: Fransk forsøgsgren

Den franske forsøgsgren findes kun på få gymnasier.

MATEMATISK LINIE:
1: Fysisk gren
2: Naturfaglig gren
3: Samfundsfaglig gren

IDRÆTSSPROGLIG
- OG IDRÆTSMATEMATISK LINIE
(Fælleslinie med idræt)
Marie Kruses Skole har fået tilladelse til at oprette en »fælleslinie 
med idræt« for både matematikere og sproglige, som undervises 
sammen i fællesfag.

Skemaet på næste side viser hvilke fag og hvor mange timer i de 
enkelte fag, der læses på de forskellige linier og grene i gymnasiet.
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TIMEFORDELINGSPLAN: GYMNASIET

W 
00

i- gym. II- gym. III. gym.
* Faget kan udtræk-

S Is Im m sF sN sS Ig Im mF mS mN sF sN sS mF mS mN kes til mdl. studenter-

Religion.............
Dansk ............... 3 3 3 3 33333333

eksamen efter det
3 3 3 3 3 3 viste klassetrin.
§4 §4 §4 §4 §4 §4

Historie.............
Samfunds

kundskab ....

2 3 3 2 33333333
§ Faget afsluttes

*q »i,3 J med skr. studenter
eksamen og kan

*4 *4 4 *4 udtrækkes til mdl.

Oldtidskundskab 
Samfundsfag .... 
Geografi ............ *2 *3 *3

33333333
5 4
3 *3 2 3

studentereksamen
„ ra efter HIG.§5 §6
»2 *3 *2

Biologi...............
Fysik .................

Kemi .................

3 3

3 2

3 3 3
3 3 *5 2

2 *3

*3 *3 *3 *3 *3 §7 S = Sproglig
§5 *2 Is = Idrætssproglig

m = Matematisk
Im = Idrætsmate-

Matematik ........
Engelsk.............
Tysk...................

2 2 4 5
444 *(5)
4 4 *(5)

*3 *3 *3 3 4 5 3 3
4 4 (3) 4 4
4 3 (3) 4

§6 §3 §3 F rtiskk
§6 §6 §(5) sF = Fransk-
§4 §5 §(5) s?rOghg

sN = Nysproglig

Fransk...............
Latin .................

4 4 5
4

6 3 3 3 3 3 3
*4 -

§4 *3 *3 *3 *3 *3 sS = Samfunds-
sproglig

Formning med 
kunstforståelse

Musik/Sang........
Gymnastik ........

2 2 2 2
2 2+4 2+4 2

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
22244222

Fysik
(1) (1) (1) (1) (1) (1) mN = Matematisk
(1) (1) (1) (1) (1) (1) Naturfaglige
2 2 2 2 2 2 mS = Matematisk

Valgfagstimer 
lait

5
30 31 31 30

2 2 5 2 2 2
30 30 30 32 31 30 30 30

Samfundsfaglige

30 30 30 30 30 30



KARAKTERGIVNING OG VIDNESBYRD

Karaktergivning og vidnesbyrd er to forskellige vurderinger af sam
me arbejde. Derfor er de begge værdifulde, når en præstation skal 
vurderes.

Karakteren udtrykt i tal eller ord er en sammenligning mellem det 
opnåede resultat og de krav, der stilles på det pågældende klasse- 
trin/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 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 ka
rakteren i det pågældende fag er lille, og omvendt kan en pæn ka
rakter være efterfulgt af et ikke særlig positivt vidnesbyrd.

Karakterskalaen anvendes på følgende måde:
13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ

station.
11. gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta

tion.
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 utilfredsstil

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

Følgende tre betingelser skal være opfyldt for at studenterek
samen er bestået:
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1) eleven skal være indstillet til eksamen:
Betingelsen for indstilling er afhængig af elevens forsømmelser 
og af, om eleven har afleveret de obligatoriske opgaver og del
taget i de obligatoriske prøver.

2) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange ka
rakterernes antal.

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

I hovedskolen til og med 7. klasse bruges nedenstående beteg
nelser i vurderingen af det daglige arbejde:

Udmærket
Meget tilfredsstillende 
Tilfredsstillende

Jævnt tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende 
Ikke tilfredsstillende

25-DAGES REGLEN

Ved Marie Kruses Skole gælder der den særlige overenskomst mellem 
elever og lærere, at elever i 8. kl., I og lig, 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.

FORÆLDREMØDER
Forældremøderne starter kl. 18.30 for at kunne være tilendebragt 
kl. 21.

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

Indtil videre har ordningen været at der var 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 mi
nutters pause mellem hvert besøg, da der ellers let vil opstå kødan
nelse hos de efterfølgende lærere.

Husk venligst at aflevere tidsbrikkerne til faglærerne, og undgå 
at notere navne og lignende på brikkerne.

Det overvejes om denne ordning skal ændres.
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TIMEFORDELINGSPLAN: HOVEDSKOLEN, med forbehold

1.
 kl

.

2.
 kl

.

3.
 kl

.

4.
 kl.

5.
 kl.

6.
 kl.

7.
 kl

.

8.
 k

l.

9.
 kl

.

10
. k

l.

Klassens time .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Religion ............... 1 1 17a 17a 17a 17a 1 1 [2]
Dansk ................... 8 8 7 6 6 5 5 5 6 5

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

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

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

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

kunstforståelse .. 1 i 1 o 2 1 (2) (2) (2) (2) (2)
Håndarbejde.......... 2 l 7 (2) (2) (2) (2) (2)
Sløjd ....................... i2 2 (2) (2) (2) (2)
Datalære.................. (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 2 2 2 2 2

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

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

Af ovenstående skema over timerne i hovedskolens klasser frem
går det, at faget latin fortsat figurerer.
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STUDENTEREKSAMEN 1985

Nysproglige

Charlotte I. Andersen 
Hanne Behrend
Dinah Hermansen
Lene Springborg Jensen 
Helene Sandvig Knudsen 
Niels Ladefoged Munkholm 
Anita Marina Trabado 
Camilla Tengbom

Fransksproglige

Anne Elsborg 
Susanne Frederiksen 
Betina Johansen 
Sophie Elizabeth Kahn 
Lone Mertz
Louise Marie Møller 
Gertrud Baun
Gitte Flod

Morten Iversen
Susan Harding Kristensen
Annette Lund
Susanne Helene B. Nissen 
Pernille Staugaard Olesen 
Susanne Rasmussen 
Susanne Wahlg. Rasmussen

Samfundssproglige

Bjørn MichaelCorlin 
Lene Cortsen
Thomas Houe 
Uffe Kemnitz
Morten Müller Kock 
Lene Salling Mikkelsen 
Annette Schefte
Niels Henrik Schiødtz 
Peter Henning Thomsen 

Linda Junette Bostrøm 
Lene Charlotte Engberg 
Bue Hjort Jensen 
Kim Knudsen 
Karsten Rasmussen 
Annette Sørensen 
Kira Toft
Morten Valbjørn
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Matematiskfysiske

Jakob Kjær-Andersen 
Kristian Væver Myrup 
Eva Stenby 
Søren Vissinger 
Kim Østrøm
Søren Lindgård Andersen 
Gunhild Isrid Aunstrup 
Michael Boe 
Karin Ekelid
Iben Asmund Hansen 
Morten Borreg. Meisner 
Jens Ulrik Skakkebæk 
Torsten Valeur

Martin Etchells Vigild 
Flemming J. Andersen 
Anders B. Christjansen 
Lise-Lotte Flink Hansen 
Jan O. Miilvers Johansen 
Erik Kornbo
Christian Marck Nielsen 
Thomas Pein
Christian Poulsen
Liselotte Kok Rasmussen 
Helle Wium
Anders Wolff

Matematisk-samfundsfaglige

Janne Villef. Klingberg 
Jacob Larsen
André Smith-Nielsen 
Rolf Michael Ussing
Peter Hyldig
Mogens Kornbo 
Jørgen Krøigaard 
Jesper Abildstrøm 
Torben Bo Bundgård 
Anne-Mette Christiansen 
Christian Gravengaard 
Henrik Frank Lauridsen 
Claus Minet
Morten Rasmsbæk 
Anders J uel Rasmussen 
Claus Buur Rasmussen 
Nina Wium
Lasse Anders Andersen 
Claus J. Christensen 
Ghita S. Christensen 
Michael Skov Hansen 
Gitte Hemmingsen 
Lars Holbech
Anne-Lise Ulf Jørgensen 
Søren Jannick Kraglun

Matematisk-naturfaglige

Elisabeth Tilleg. Larsen 
Henrik Lund
Camilla Otkjær 
Anne-Grete Poulsen
Louise Schultz-Møller 
Kim Hornbæk Søndergård 
Christian Slott Sørensen 
Christine Termøhlen 
Lars Hald Andersen 
Robert Alexander Balslev 
Henriette Toft Boesen 
Olav Hallvor E. Døssing 
Annett Feddersen 
Tine Giæsel
Ralph Gonsalves 
Charlotte Høyer 
Winnie Byrholtz Jensen 
Britt Leinob
Jakob Schiødt 
Charlotte Waade 
René Joakim Espersen 
Susanne Louise Jacobsen 
Tim Wellendorph Jensen 
Niels Kaastrup-Larsen 
Bente Sylvest Olsen
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FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE 1985 
efter 10. klasse

10a
Birgitte Andersen
Peder Glasdam Axelsen
Søren Mandrup Christophersen
Lenette Frederiksen
Thomas Peter Hesselholt
Anders Hørliick
Jane Lisbeth Jensen
John Peter Jørgensen
Nicolas Lyneborg Jørgensen
Rikke Leithoff Kindberg

Rasmus Rasmussen Lange 
Søren Stig Larsen 
Hanne Laursen
Charlotte Nistrup Madsen 
Stefan Degn Mortensen 
Christina Kollerup Németh 
Jesper William Nordø 
Stig Cornelius Petersen 
Michael Erik Wildt

10b
Annette Hagemann
Mette Holmberg
Henriette Roman Hrynczuk
Karin Brømsøe Ibsen
Charlotte Lohmann Jessen
Kenneth Kragh
Susanne Kurps
Troels Larsen
Morten Vang Mortensen

Bettina Thagaard Pedersen 
Lene Rishede-Hansen 
Rasmus Adam Ryum 
Charlotte Schandorff 
Nina Høeberg Svendsen 
Julie Tang
Birgitte Toft
Dorthe Wamsler 
Torben Weidich

10c
Martin Ammundsen
Claus Bo Christensen
Finn Døssing
Bettina Højsg. Frederiksen
Marianne Gielstrup
Torben Hammer
Jesper Hertel
Tine Jensen
Charlotte Theill Jørgensen

Karen Marie Krause 
Pernille Lydersen 
Liselotte Tina Mangor 
Helle Minet
Pia Duunn Petersen 
Annette Pingel
Christian Shill. Rasmussen 
Trine Bolette Svensson 
Pamela C.S. Warholm

44



PÆDAGOGIKUM

Følgende kandidater har gennemgået kursus i praktisk undervis
ningsfærdighed ved Marie Kruses Skole.

Efteråret 1985:
Vibeke Færkel
Jens Thalbitzer Thiberg

Foråret 1986:
Lise-Lotte Eriksen
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ORDENSREGLER

FORMÅLET med skolens ordensregler er at sikre, at undervisnin
gen 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 forbe
holdt gymnasiet og fO. klasse, idet dette område er beregnet til 
ophold 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 børnehaveklas
serne 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 nord
lige del af den store legeplads, som er indrammet af sidefløjene, 
mens 4.-9. klasse benytter den midterste og sydligste del af dette 
område.

REGLER FOR FRIKVARTERERNE
1) Alle elever fra 1.-5. klasse skal i 11-, 12- og 1-frikvartererne 

forlade klasseværelserne, såsnart der ringes ud. Læreren, der 
har klassen, sørger for at dette sker samt for, at døren låses 
og påser, at eleverne virkelig går ud.

2) I tilfælde af regnvejr - snestorm o. lign, må eleverne blive inde i 
klasseværelserne, og lærervagten tager indendørsvagt i Lø
gumkloster i stedet. Den røde lampe ved Løgumklosters yder
dør skal være tændt i sådanne tilfælde.

3) Elever må, med undtagelse af de i pkt. 2 nævnte forhold, kun 
blive inde, såfremt det står i kontaktbogen eller en lærer har 
givet skriftlig tilladelse dertil - eleven skal så opholde sig på 
gangen.
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4) Skal elever fra time i eget klasseværelse til faglokaler og evt. 
medbringer tasker eller poser, skal disse sager lægges uden for 
faglokalet, og eleverne skal derefter gå ud. Adgangen til faglo
kalerne skal foregå via underste etage eller over gården.

5) Kommer elever tilbage fra faglokaler og medbringer tasker - 
poser og lign., skal disse genstande sættes uden for døren, 
og eleverne går derefter ud. Har eleverne glemt deres overtøj i 
klassen, kan man naturligvis låse dem ind og påse, at døren 
bliver låst igen. Men eleverne skal gøres opmærksom på, at 
overtøjet ikke skal befinde sig i klasseværelset men ude på 
knagen, og at der ikke må være værdigenstande (penge m.m.) 
i det.

6) Når elever fra Bh.kl. - 6.kl. skal til morgensang, skal de så 
vidt muligt følges ad klassevis sammen med klasselæreren 
eller den lærer, der har haft klassen i timen inden. Adgangen 
til festsalen skal foregå via underste etage eller over gården. 
Gennemgang via centralgangene må kun foregå klassevis i 
følge med en lærer.

7) I spisefrikvarteret er det tilladt eleverne fra 4.kl. - at sive ud i 
skolegården efter endt spisning, dog kun 5 min. før ringetid 
kl. 11.00.

8) Al leg i cykelkælderen er forbudt - kælderen må ikke benyttes 
som gennemgang.

9) Elever fra 6.-8. klasse har tilladelse til at være inde i frikvarte
rerne. Ønsker de at gå ud, må de naturligvis det, men ikke via 
vinduerne.
Eleverne skal udvise en rolig adfærd og ubetinget adlyde hen
stillinger fra gangvagterne. Hvis de nægter dette, skal de op
give navn og klasse på forlangende og skal indberettes til 
kontoret. I grove tilfælde kan en hel klasse få besked på at gå 
ud i frikvartererne i 14 dage til 1. mdr., og der skal holdes ek
stra øje med denne klasse i perioden.

10) Elevernes nødvendige toiletbesøg skal naturligvis respekte
res - men skal helst overstås på vej ud til skolegården.

11) Elever må ikke spærre for hovedingangen, og leg i hallen 
samt i den nærliggende garderobe må ikke finde sted.

12) Ophold i centralgangene i frikvartererne er kun tilladt for 9.kl. 
og opefter.

13) 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 uden
dørs på arealet øst for hovedbygningen.
Alkohol er forbudt på skolen undtagen ved særlige lejlighe
der, som bestemmes af rektor, og kun uden for skoletiden.
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Elever, der pågribes på skolen i at indtage eller at have ind
taget øl, spiritus eller lignende i den normale skoletid, må 
forvente at blive bortvist fra skolen uden yderligere advarsel.

14) Eventuelle klager over vagterne skal indankes for rektor.

MEDBRAGT TØJ OG LIGNENDE
Skolesager må være mærkede med navn, ligsom det er praktisk, at ele
verne har navn i deres tøj.

Eleverne kan disponere over eget skab mod et mindre depositum.

FUNDNE SAGER
Penge eller værdigenstande må ikke efterlades i klasserne eller i tøj. 
Små ting d.v.s. ure, punge m.v. - henvendelse på kontoret. Tøj, sko 
m.m.: Børnehaveklasse - 3 klasse - henvendelse ved glemmeklassen i 
Løgumkloster. Fra 4. klasse til Hig - henvendelse hos Pedellerne. 
Glemt gymnastiktøj - henvendelse hos idrætslærerne.

ANSVAR
Skolen kan ikke påtage sig ansvar for cykler, knallerter eller andet kø
retøj. Elevens egen forsikring kan alene dække skader på befordrings
midler.

Skolens elever er forsikrede i tilfælde af brand, vandskade og ulykke 
såvel på skolen som på vej til og fra denne samt under skoleudflugter, 
men ikke hvis eleverne færdes på egen hånd uden for skolen i eller efter 
skoletiden. De bedes venligst lægge mærke til, at forældrenes eller ele
vernes egne forsikringer går forud for skolens forsikring. Det betyder, 
at eleverne vil være dækket af hjemmets egen forsikring ved tab, skade 
og sygetransport og at De skal rette henvendelse direkte til Deres egen 
forsikring.

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne ure, smykker, lomme
regnere, handsker, halstørklæder og lignende småeffekter.

TIL OG FRA SKOLE
Det henstilles indtrængende til elever, at de benytter gang- og cykelsti
erne.

Forældre, der bringer og henter elever, bedes af sikkerhedshensyn 
benytte indgangen ved buslommen på Borgmester Jespersens Vej øst 
for skolen eller parkeringspladsen ved Stavnsholtkirken.

Hvis kørsel på skolens grund af en eller anden grund er nødvendig, 
må der drages omsorg for, at det ikke bliver nødvendigt at bakke.

SMÅ ELEVER KAN IKKE SES BAG EN BIL!
Kørsel på legepladsen i tiden mellem kl. 8 og 15 må kun ske efter 

særlig tilladelse.
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ORDENSDUKS
Det anbefales, at hvervet som ordensduks og reserveordensduks i 
hovedskolen bestrides af en af klassens elever, helst for et længere tids
rum. Klasselæreren har ansvar for, at ordningen etableres og må over
våge, at den fungerer.

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

RYGNING/ALKOHOL
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 ho
vedbygningen.

Alkohol er forbudt på skolen undtagen ved særlige 
lejligheder, som bestemmes af rektor, og kun uden 
for skoletiden.

Elever, der pågribes på skolen i at indtage eller at 
have indtaget øl, spiritus eller lignende i den normale 
skoletid, må forvente at blive bortvist fra skolen uden 
yderligere advarsel.

I forbindelse med gymnasiets introture, lejrskoler og udenlandsrej
ser, der ud over et fagligt indhold også skal tilgodese et socialt samvær, 
vil et mådeholdent forbrug af alkoholiske drikke kunne tillades af 
lærerne.

Indtagelse af alkoholiske drikke er under alle omstændigheder for
budt i hovedskolen til og med 9. klasse.

INDRE OG YDRE INSPEKTION
Elever fra gymnasieklasserne og lærere holder gård- og gangvagt. De 
øvrige elever skal ubetinget rette sig efter vagternes anvisninger. Vag
terne har pligt til at melde de elever, der ikke følger de givne regler, til 
rektor eller til den ansvarshavende lærer. Vedrørende hovedskoleele
ver skal inspektor for hovedskolen altid desuden have meddelelse.
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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 henven
delser må ske direkte til rektor, evt. til klasselæreren.

Bortkomne kontaktbøger skal naturligvis erstattes og nye anskaffes.

UDLÅN AF BØGER OG LOMMEREGNERE
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.
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 stærk ætsende base.

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

PAPIR OG HEFTER M.V.
Der uddeles kun papir i hovedskolen til og med 10. klasse.

INDENDØRS-AREALER
1) Centralgangen.

Gymnasiet, 9. og 10. klasse, som har fagklasseundervisning, har ret 
til at opholde sig på centralgangene i alle frikvartererne. Spisning 
foregår samme sted. De omtalte elever har ret til at benytte sig af 
mælkekøkkenet og af automaten.
Det nordlige afsnit af centralgangen er reserveret ikke-rygere.
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-frikvarterets 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 mæl
kekøkkenet til de klasser, der ikke har adgang til centralgangen. De 
tomme flasker leveres tilbage til mælkekøkkenet efter brugen.
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2) Klasselokalerne (incl. faglokalerne).
Der må ikke spilles bold, sjippes eller lignende i klasselokaler og på 
gange.
Der vælges for hver hovedskoleklasse 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.

FRITAGELSE FOR
GYMNASTIKUNDERVISEING
1. Eleverne deltager i idrætsundervisningen i det 

omfang og på de områder, deres konstitution 
og eventuelle skader muliggør.

2. Eleverne kan helt eller delvis fritages for fysisk 
aktivitet - periodisk eller i sammenhængende 
tidsrum - hvis helbredsmæssige grunde taler 
derfor.

3. I tilfælde, hvor hindringen for fysisk aktivitet er 
umiddelbart indlysende, kræves ikke doku
mentation.

4. I alle tilfælde gives fritagelse kun på grundlag 
af lægeattest.

Lægeattesten skal angive fritagelsens årsag, 
omfang og varighed.

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 tiltag
ende. Ved gentagne forsømmelser af denne art vil der tilgå hjemmet 
besked, og skolen anmoder om forældrenes støtte til, at sådanne for
sømmelser undgås.
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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 særstil
ling blandt kammeraterne og virker absolut nedbrydende på pligtfølel
sen.

»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 en

hver form for forsømmelser.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1986-87
Sommerferie........ . lørdag d. 21. juni -mandag d. 11. august 1986
Efterårsferie........ . lørdag d. 18.okt. -søndag d. 26. oktober 1986
Juleferie.............. . onsdag d. 24.dec. -søndag d. 4. januar 1987
Vinterferie............ . lørdag d. 14.feb. -søndag d. 22. februar 1987
Påskeferie............
St. Bededag..........
Kr. Himmelfartsd.

.. lørdag d. 11. april- 

.. fredag d. 15.maj 
torsdag d. 28.maj

mandag d. 20. april 1987
1987
1987

Grundlovsdag . . . .
Pinsedag ..............
Sommerferie........

. fredag d. 5. juni 
mandag d. 8. juni
. lørdag d. 20. juni

-fri kl. 12.00 1987
1987
1987

de nævnte dage inklucive.

Sommerferien starter lørdag d. 20. juni 1987, men afslutningerne 
for de enkelte klasser er fastlagt således:

Børnehaveklasserne til og med 4. klasse:
1. klasse til og med 10. klasse: 
gymnasiet
dimissionsfesten er fastsat til

fredag d. 12. juni 
torsdag d. 18. juni
fredag d. 19. juni 
lørdag d. 20. juni
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RINGETIDER
1.
2.
3.
4.

time kl. 
time kl. 
time kl. 
time kl.

8.15 -
9.10 -

9.00
9.55

10.05 - 10.50
11.20 - 12.05

5. time kl. 12.15 - 13.00
6. time kl. 13.10 - 13.55
7. time kl. 14.05 - 14.50

Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse fore
går hver dag kl. 9.55.

Morgensang for 7.-9.kl. samt Middagssamling for 10.kl. og gymna
siet foregår 1 gang ugentlig.

SKOLEÅRET 1986/87 BEGYNDER
Tirsdag d. 12. august 1986 kl. 10.00.
1. klasserne og børnehaveklasserne begynder dog først torsdag den 14. 
august 1986 kl. 10.00 i klasselokalet i sidebygningen, der på Marie 
Kruses Skole bliver kaldt: »Løgumkloster«.
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