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FORORD

Jeg vil gerne byde nye og gamle elever velkommen til et nyt arbejdsår på 
Marie Kruses Skole.

En særlig velkomst vil jeg give til alle nye elever og deres forældre.
I sagens natur er et årsskrift normalt et historisk dokument, der ser 

tilbage på året, der svandt, og som forsøger at fastholde og videregive 
nogle indtryk fra året, der gik. På de følgende sider vil man derfor kunne 
orientere sig om, hvad der er foregået i og uden for undervisningen i det 
sidste år.

Ved at læse årsskriftet vil du også erfare, at der er noget, vi vil, og 
noget, vi ikke vil på Marie Kruses Skole.

Vi vil bl.a. styrke elevernes holdning over for arbejde og ansvar for 
derigennem at kvalificere dem til en frugtbar og kompetent indsats i det 
moderne samfund.

Gennem målbevidst undervisning søger vi at skabe de rette betingelser 
for elevernes udvikling således, at de opnår indsigt og færdigheder for 
derigennem at få mulighed for erkendelse og stillingtagen.

Marie Kruses Skole forventer ikke, at man er et geni, men at man 
møder for at gøre sin egen indsats.

Vi har haft den glæde, at tilslutningen til Marie Kruses Skole stadig er 
meget stor og er usvækket. Til de nye klasser i hovedskolen var der 
dobbelt så mange ansøgere, som der var plads til, og i gymnasiet har vi 
de sidste par år haft et stigende antal ansøgere.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for deres 
uegennyttige arbejde og interesse for skolen, og samtidig vil jeg gerne 
slutte med en tak til både elever, forældre, lærere og øvrige ansatte for et 
godt og tillidsfuldt samarbejde indbyrdes og med mig.

Frank Christensen 
rektor.
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ADMINISTRATION

Telefoner:
42 95 0012 Kontoret med omstilling til: 

rektor
administration og 
pedeller

42 95 58 71 Gunnar Larsen privat
42 95 38 08 Gunnar Hoick privat
42 95 3848 Direkte linje til kantinen
42 951017 Direkte linje til Mariehønen 

Pasningsordningen har åbent 
fra 7.30-8.15 og 12-17
for børnehaveklasse til 3. klasse.
Telefontid fra kl. 12.00

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

Admin istration:
Ole Ljungberg
Vibeke Hvidberg
Morten Bjørn

Bestyrelse:
Gældende fra 1. oktober 1987.
Efter de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er angivet, hvilket 
klassetrin de har børn gående på skolen for skoleåret 89/90.

Formand: Advokat William Bentzen, Nørre Søgade 7, 
1370 København K. Tlf. 31155110.

Næstformand Fru Agnete Berg Nielsen, Farumgårds Alle 24, 
3520 Farum. Tlf. 42951949. (9. klasse).

Tiltrådt 1/11 88. Fru Agnes Hæde, Kastanie Alle 50, 3520 Farum.
Tlf. 42950188. (8. klasse).

Fr. Mette Halberstadt, Turistvej 172, 3460 Birkerød.
Tlf. 42814348. (Børnehaveklasseog3.g)



Hr. Henrik Uhre Prahl, Nygårdspark 55, 3520 Farum.
Tlf.: 42954262. (4. klasse).

Hr. Stig J. Nielsen, Dyssevangen 51, 3520 Farum.
Tlf. 42952663. (2. klasse, 4. klasse).

Fru Marianna Hesselholt, Lerbjergvej 6, 2750 Ballerup.
Tlf. 42978281. (l.g).

Farum Kommune: Kommunalbestyrelsesmedlem 
Lis Jacobsen.

Fra H10-1989 består bestyrelsen af:
Formand: Hr. Henrik Uhre Prahl, Nygårdspark 55, 3520 Farum.
Tlf.: 42954262.
Næstformand: Fru Mette Halberstadt, Turistvej 172,3460 Birkerød.
Tlf.: 42814348.
Hr. Stig J. Nielsen, Dyssevangen 51, 3520 Farum.
Tlf.: 42952663.
Hr. Kurt Damsgaard, Carinavej 1, 3460 Birkerød.
Tlf.: 42820434
Hr. Hugo Rosendahl Jensen, Stavnsholtvej 163, 3520 Farum.
Tlf.: 42956080.
Hr. Lars Erik Knudsen, LI. Blovstrødvej 18, 3450 Allerød.
Tlf.: 42274701.

Skolesundhedsplejerske:
Kirsten Steinbach, hver fredag.
Tove Præstegaard, hver fredag.

Skolepsykologisk rådgivning:
Tlf. 42 95 23 80 hverdage mellem 8 og 14.

Skolepsykolog:
Johanne Charlotte Møllgaard,
træffes på skolen efter aftale

Socialrådgiver:
Astrid Hunnerup Jensen, træffes efter aftale på
Tlf. 42952380.

Talepædagog:
Arne Hauge Larsen. Tlf. 952380.

Lærerrådsformand:
Jørgen Ebbesen for gymnasiet
Carsten Bjerg for hovedskolen
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Elevforsamlingsformand:
Bo Bjørke i gymnasiet 
Iben Pedersen.

Skolevejleder for hovedskolen:
Birgit Franzmann 
Mogens Møller Jensen

Studievejleder for gymnasiet:
Annette Gudme
Tine Olsen

Kontor ved A-V-depotet.

Kontor ved skolekøkkenet.

Kantinepersonale:
Kantineleder Inga Krogsgaard 
Kantineassistent Ida Hoffmann.
Kantineassistent Myrna Hoffmann.

Kontor og administration:
Øverste række fra venstre: Økonomiinspektør Peter Mourier, rektor 
Frank Christensen, inspektør gymnasiet Morten Bjørn, inspektør hoved
skolen Ole Ljungberg.
Nederste række fra venstre: Kontorsekretær Lise Allerup, bogholder 
Kirsten Jørgensen, skolesekretær Dide Dahl, inspektør hovedskolen 
Vibeke Hvidberg.
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SKOLENS REGNSKAB FOR ÅRET 1987 
OG BUDGET FOR ÅRET 1988

Indtægter Regnskab Budget
1987 1989

Skolepenge m.v....................... 4.445.000 5.039.000
Statstilskud ............................ 25.367.000 24.118.000
Diverse.................................... 17.000 30.000

29.829.000 29.187.000

Udgifter
Lærerløn og honorarer.......... 19.683.000 20.020.000
Bygningens drift .................... 7.117.000 6.011.000
Undervisningsmaterialer .... 1.189.000 1.194.000
Administration m.v................ 1.906.000 1.763.000
Ekskursioner, lejrskoler ..., 358.000 272.000
Afskrivninger ........................ 898.000 958.000
Diverse.................................... 352.000 536.000

31.503.000 30.754.000
Driftsresultat...................... + 1.674.000 + 1.567.000

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

1.911.000 1,577.000
237.000 10,000

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

PLAN OVER ETAGE 3

FR. GRUP.

HISTORIE

HIST. GRUP

SKOLEKØKKEN

TYSK GR.
9a

ENGELSK

KONTORER

HJØRNET -

KOLEVE.

HÅNDGERNING

LÆRE
VÆRELSE

DANSK

PÆD.
LAB -

■LÆRER- 
GARD.

SPROG
LAB.

EDB



1. etage indeholder: 10 normalklasser - Sløjdsal - Tegnesal - Film
lokale - Elevopholdsrum med telefon - Cykelkælder - Pedellernes 
værksted og sikringsrum.



SKOLENS LÆRERKRÆFTER 1988-89 
H = hovedskolen 
G = gymnasiet

H Hanne Als-Nielsen (1976), dansk, engelsk, tysk, edb.
H Edel Dam Andreasen (1984), hjemkundskab
H Karen Ankersen (1984), dansk, regning, geografi, biologi
H Rudi Ankersen (1964), engelsk, dansk.
H Marianne Bacher (1977), håndarbejde.
G Willy Banz (1971), matematik, fysik.
G Carl-Henrik Bentzen (1974), dansk, engelsk.
H Carsten Bjerg (1981), dansk, historie, tysk, bibliotekar.
H Jan Bjerregaard (1982), dansk, historie, religion, fysik.
H Mogens Bj everskov (1987), idræt, dansk, geografi, biologi.
G Morten Bjørn (1979), historie, idræt, inspector.
H Kirsten Bogh (1962), engelsk, tysk, fransk, latin.
G Christian Bohr (1974), latin, oldtidskundskab, religion.
H Per Watt Boolsen (1982), fysik.
H Anne Bursell (1975), dansk, regning, specialundervisning.
G Frank Christensen (1980), samfundsfag, idræt, rektor.
G Lone Toft Christensen (1986), idræt, fransk.
G Sven Åge Christensen (1987), oldtidskundskab, religion.
H Vivi Bay Christiansen (1983), tysk, religion, historie.
G Nina Mohr Christoffersen (1982), fransk, dansk.
G Birte Dahlgreen (1972), fransk, latin.
H Kirsten Dyhr (1980), dansk, regning, matematik, religion.
G Jørgen Ebbesen (1984), matematik, fysik
G Pia Elmtoft-Reidel (1977), engelsk, dansk.
G Bent Essinger (1973), engelsk, historie.
H Henrik Floor (1986), idræt, historie, religion.
H Jytte Fogh-Andersen (1971), børnehaveklasse.
H Birgit Franzmann (1955), regning, matematik, fysik, skolevejleder.
G Ane Faaborg (1978), fransk, idræt.
H Marianne Haarsted Graversen (1974), dansk, biologi, religion.
G Annette Gudme (1965), dansk, engelsk, studielektor, 

studievejleder.
G Birgitte Hamborg (1974), dansk, engelsk.
H Jette Handberg (1984), regning, historie, religion.
H Hanne Haugaard (1983), dansk, engelsk.
H Inge Henriksen (1957), bibliotekar.
G Lene Hermansen (1985), idræt, matematik.
H Marian Hernø (1971), dansk engelsk.
G Vincent Hvenegård (1988), biologi
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H Vibeke Hvidberg (1978), viceinspektør, (1983), dansk, 
historie, specialundervisning, religion.

H Anne Jacobsen (1988), formning, regning.
H Mogens Møller Jensen (1964), dansk, tysk, geografi, 

skolevejleder.
G Thomas von Jessen (1988), musik, tysk.
G Elsie Jønsson (1979), samfundsfag, matematik.
H Knud Jørgensen (1971), regning, matematik, fysik, sløjd.
G Vibeke Kamp Jørgensen (1988), spansk.
G Anni Kjeldgaard (1974), fysik, kemi.
G Claus Knudsen (1978), tysk, dansk.
G Inge-Lise Knuthsen (1972), matematik, fysik, EDB-vejleder.
H Lis Kragh (1973), dansk, biologi, regning.
G Erik Kristensen (1985), samfundsfag, fysik.
G Peter Lange (1981), musikforståelse, kor.
H (Eivind Lindsnæs (1967), sløjd, dansk, regning, geografi).
G Jane Lindum (1977), geografi.
H Ole Ljungberg (1961), inspektør (1966), matematik, fysik.
H Dorthe Madvig (1978), fransk, tysk, engelsk.
H Karin Wang Marcussen (1988) sang, religion, historie.
G Kjeld Meyersahm (1953), tysk.
G Dorte Myrup (1972), fransk, dansk.
G Eva Møller (1967), fysik, kemi, matematik.
H Johanne-Charlotte Møllgaard (1962), dansk, engelsk, tysk, 

skolepsykolog, specialundervisning.
G John Bernstorff Nielsen (1976), biologi, kemi.
H Johnny Nielsen (1983), regning, matematik, geografi, biologi, 

dansk.
G Lars-Christian Nielsen (1968), biologi, idræt.
G Michael Møllgård Nielsen (1988), historie 1.8.1988 - 5.9.1988.
H Mogens Hovgaard Nielsen (1964), regning, matematik, fysik.
G Steen Nielsen (1976), matematik, fysik.
H Vibeke Normann Nielsen (1974), idræt, geografi, biologi, dansk.
G Søren Norquist-Hansen (1975), matematik, fysik.
H Ingelise Olsen (1979), idræt.
G Tine Olsen (1978), dansk, engelsk, studievejleder.
H Gitte Petersen, (1985), historie, engelsk, religion.
H Susanne Rønje (1988), idræt.
G Birgitte Schierbeck (1973), dansk, idræt.
H Jens Kristian Schou (1984), sløjd, regning, biologi, geografi.
H Liselotte Schønning (1972), dansk, engelsk.
H Anne-Lise Stahlhut (1979), dansk, engelsk, religion, historie.
H Jonna Stevenson (1987), børnehaveklasse leder.
H Bodil Svendsen (1947-1949) (1959), religion, dansk, historie, 

regning, specialundervisning.
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G Else Benn Thomsen (1980), engelsk, fransk.
G Signe Thomsen (1977), historie, religion.
H Jette Tolstrup (1987), geografi, dansk.
H Jytte Ulbrandt-Hansen (1968), idræt, maskinskrivning.
H Marianne Vestermark (1987), musik, formning, religion, kor.
H Lone Wassard (1986), hjemkundskab.
G Karl Webster (1983), engelsk, idræt.
G John Willumsen (1988), samfundsfag.
G Knud Wodschou (1979), geografi, biologi.
G Marianne Ågård (1987), formning, religion.

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

Merete Hytting
Kaj Lauridsen

FRATRÅDTE LÆRERE
Thyge Holten
Peter Holtet
Anne Birte Hove
Michael Møllgaard Nielsen
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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, kan eventuelt 
blive optaget på ekspektanceliste. Bestyrelsen har vedtaget at opkræve et 
indskrivningsgebyr på kr. 100 ved ansøgning om optagelse som elev på 
skolen.

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 skolepenge 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 skolepenge for hvert skoleår under hensyntagen 
til skolens økonomi. Bestyrelsen har således fundet det nødvendigt at ju
stere skolepengebetalingen for eleverne i hovedskolen.
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Skolepengene dækker alle undervisningsomkostninger, ekskursioner 
og undervisningsmaterialer. Gymnasiets elever må dog selv anskaffe 
papir, hefter o.l. for egen regning.

Som en rimelighedsbetragtning er det endvidere blevet bestemt, at ele
verne skal betale et mindre beløb for fortæring i forbindelse med lejr
skoler o.l.
Beløbet er sat til 50 kr. pr. dag for det kommende skoleår.

Skolepengene skal indbetales over giro på de indbetalingskort, som De 
modtager fra skolen. Girokortene er udskrevet pr. familie med samtlige 
børn anført på det samme girokort. Girokortene er udskrevet på skolens 
eget EDB-anlæg. Det henstilles til Dem, at De indbetaler de forfaldne 
skolepenge en af de første dage i forfaldsmåneden.

Misligholdes betalingstermineme, kan skolen kræve skolepengene ind
betalt forud for et helt skoleår ad gangen, ligesom restancer kan overgå til 
retslig incasso.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN

GYMNASIET:
For skoleåret 1989/90 er betalingen 640 kr. pr. måned i 11 måneder. Dog 
har bestyrelsen vedtaget, at I.g elever, der starter i skoleåret 1989/90, skal 
betale 320 kr. pr. måned i 11 måneder.

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

HOVEDSKOLEN:
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.
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SATSERNE SER HEREFTER SÅLEDES UD:
A: Pasningsordning: 750 kr. pr. måned uanset bopælskommune.
B: For elever bosiddende i Farum kommune: 

Børnehaveklasse:....................................  11 måneder å 488 kr.
1. - 3. klasse: ............................................... 11 måneder å 366 kr.
4. - 10. klasse: ............................................... 11 måneder å 404 kr.

C: For elever bosiddende i andre kommuner: 
Børnehaveklasse......................................  
1. - 3. klasse: ........................................  
4. - 10. klasse: .........................................

11 måneder å 488 kr.
11 måneder å 488 kr.
11 måneder å 538 kr.

D: Indskrivningsgebyr ................................................................... 100 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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ÅRETS GANG PÅ MARIE KRUSES SKOLE

tegning af Ole Thorsen

På en skole sker der mange ting udover den daglige undervisning. 
Eleverne besøger virksomheder, dyster i idræt, med og mod hin
anden og udviser stor kreativitet ved opførelse af utallige teater
stykker. De deltager studiekredse, får gæsteelever på besøg fra 
naboskolerne, fester, synger, laver film etc.

Nedenfor skitseres nogle af aktiviteterne for året, der gik.

August: Ig klasserne tager på introtur.
September: Cyklistprøve for 6. klasserne.

Oktober:

7. klasse tager på svampetur.
I g’erne besøger Brede og Frilandsmuseet, 
lig samfundsfaglige på lejrskole i Esbjerg. 
Hg biologer på lejrskole ved Hinding Dås. 
Fællestimearrangement om Rockmusikkens historie.
Hg på Glyptoteket.
10. klasse i erhvervspraktik.
Skolernes motionsløb for hele skolen.
3g på studieture til Egypten, Istanbul, Rom, Ungarn og 
USA.

November: Eleverne arrangerer operation Dagsværk og skole
projekt Afghanistan.
»Missionstradition« besøg af Uppercut Danseteater 
MKS-seniors (gamle elever) holder deres årlige fest. 
3g samfundsfaglige på tur til Brüxelles.
Skolen holder reception i kantinen, hvor billede skæn
ket til skolen, malet af Kantsø, ophænges.
Lærerne afholder pædagogisk dag.
3a på bondegårdstur.

December: Gymnasiet opfører skolekomedie - stykket Cabaret.
Luciaoptog.
5b opfører teaterstykke.
3. klasserne ser Alice i Eventyrland.

Januar: Greenpeace besøger skolen ved et fællestimearrange
ment.
9b opfører Jeppe på Bjerget.

Februar: Fastelavnsfest for børnehaveklasse til 3. klasse.
9b genopfører Jeppe på Bjerget for kommunens 9. klasser.

Marts: Årets fest - lanciersfesten.
Dan Tureli underholder ved et fællestimearrangement. 
4b spiller Pippi Langstrømpe.
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To interne begivenheder gjorde 1988/89 til noget særligt. I gymnasiet 
opførte man musicalen »Cabaret«, og i hovedskolen stykket »Jeppe 
på Bjerget«. Begge forestillinger blev dundrende succes’er og for
tjener særlig omtale.

Week-enden den 10. og 11. december 1988 gik musicalen »Cabaret« 
flot over scenen i 4 på hinanden følgende forestillinger.

Et halvt års hårdt, intensivt og udfordrende arbejde kronedes med 
- om ikke de gyldne så de lysegrønne - palmer.

Bevægende, rystende og udfordrende skuespillerpræstationer, 
flotte sang- og musiknumre, elegante dansenumre, afvekslende og 
idérig scenografi samt en professionelt udført lys- og lydsætning - alt 
gik til sidst op i en højere tematisk enhed, hvor nogle af nazismens 
forudsætninger og konsekvenser afsløredes.

Et dekadent natklubmiljø med en diabolsk konferencier, en hand
lingslammet forfatter, en eskapistisk varietésangerinde, en godtro
ende jøde i besiddelse af »hjertets renhed« og en skruppelløs, dema
gogisk nazist var blot nogle af virkemidlerne i dette spil om modsæt
ningen mellem eskapisme og konfrontation.

Handlingen var henlagt til 30’emes Berlin; men det overordnede 
tema har aktualitet den dag i dag.

Vi er nogle stykker, der har fået »blod på tanden« med hensyn til 
at lade en skolekomedie på MKS indgå som fast tradition blandt 
årets begivenheder.

Vel er det anstrengende, og vel falder der af og til »knubbede« og 
uoverlagte bemærkninger af, når bølgerne går højt, og nerverne står 
på højkant på grund af tidspres og uforudsete vanskeligheder; men 
samhørighedsfølelse, solidaritet og varme bliver de dominerende føl
elser ved et sådant fælles projektarbejde, hvor alletrækkerpå samme 
hammel, og det bliver det, man mindes bagefter. g$
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Jeppe på bjerget.

Nille svang sin pisk, »Mester Erik«, flere gange, og Jeppe fik skyllet 
godt med snaps ned, da 9b opførte »Jeppe på bjerget«. Klassen har, 
med hjælp fra deres dansklærer, Marian Hernø, instuderet det gamle 
Holberg-stykke efter alle kunstens regler.

Skuespillerne klarede flot den ægte sjællandske accent, mens baro
nen og hans lakajer svang sig i det rigsdanske.

Klassen har selv lavet kostumerne og havde sørget for kulisserne. 
Stykket blev dels vist for forældre og elever på skolen, dels for alle 
9. klasserne i Farum kommune.
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UNDERVISNING UDEN FOR SKOLEN

Illbv’s idrætsaktiviteter

I idrætsklassen har man 6 ugentlige timer i flig, og der har derfor 
været tid til forskellige arrangementer udover den mere traditionelle 
idrætsundervisning i gymnastiksalene.

Et stort ønske i klassen blev opfyldt, da vi sidst i august valfartede 
til Furesøen, hvor vi aflagde besøg i Farum Windsurfing Klub. Nogen 
skulle debutere på brætterne, andre var mere eller mindre profes
sionelle, så det var en broget forsamling, der mødte op i farvestrå
lende våddragter eller de mere diskrete badedragter. Vi fik tre in
struktører til vores rådighed, hvoraf de to var elever fra klassen - og 
så blev vi ellers smidt ud i den svære kunst: balanceøvelser på land 
og til vands, liggende, stående og pjaskende på brættet rundt i bas
sinet, op på brættet, 5 meters sejlads, ned igen og så forfra igen. 
Sådan fortsatte vi dog ikke; det varede ikke længe, inden alle debu
tanter var ude på åben sø, hvor mange erfarede, at det var ganske 
let at komme ud, men utrolig svært at komme ind igen. Det var 
nogle dejlige solrige eftermiddage, hvor mange fik blod på tanden 
for selv senere at tage sporten op.

En af de discipliner, som klassen har valgt at opgive til eksamen, 
er softball. Vi har derfor trænet dette spil med jævne mellemrum på 
skolen, men efterhånden manglede klassen inspiration og udfordring. 
Vi kontaktede derfor Lynge Softball Klub, hvor vi blev inviteret på 
besøg en træningsaften, dels for at overvære klubben træne, dels for 
at spille en match mod dem. Det var dristigt gjort af klassen, må 
man sige, og man kunne mærke nervøsiteten brede sig, mens man så 
disse Lynge-spillere håndtere bold og bat, som om de aldrig havde 
foretaget sig andet. Det blev til et klækkeligt nederlag, men vi red
dede æren, for vi slog, løb og kastede som aldrig før. I al beskeden
hed må det nævnes, at der kom mange rosende ord fra såvel klub
bens træner som formand.

Ud over undervisning i den praktiske idræt er der også en stor del 
idrætsteoriundervisning. Et af de emner, der var på programmet i 
efteråret var idrætspsykologi. Vi henlagde al undervisning i dette 
emne til en weekend, hvor vi opholdt os i en primitiv spejderhytte.

Det var forbløffende, hvad man kunne nå på en sådan weekend. I 
tilgift til en teoretisk gennemgang af emner inden for idrætspsyko
logien blev der også tid til praktiske øvelser i kropssprog og mental 
træning. Ja, endda Krusefest tillod tiden også.

Den resterende tid i efteråret har ud over den sædvanlige idræts
undervisning været præget af studieturen, hvor der også stod idræt 
på programmet. LH.
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Alle 3g’ere har afleveret 
lange og velskrevne ind
læg om deres uforglem
melige studieture til 
USA, Egypten, Istanbul, 
Budapest og Rom. Af 
pladshensyn må vi nøjes 
med et billede fra lily’s 
tur til Budapest samt ud
drag fra Illa’s tur til Den 
evige Stad - Rom.

Ill a’s uforglemmelige studierejse til den evige stad.

Søndag d. 9. Oktober kl. 9.00 mødtes III. a. med lærerkræfterne og 
deres ledsagere på hovedbanegården. Forud for det arrangement, 
der nu lå for os, var der gået mange og ofte meget livlige og højlydte 
diskussioner. I den indledende planlægningsfase var spørgsmålene, 
hvorom striden stod, mange: Rejsemålet: »Grækenland?« »Jeg vil 
altså ikke bare ud at se på dumme ruiner.« »Solen skal i hvert fald 
skinne«? »DE ANDRE SKAL MEGET LÆNGERE VÆK!!!« 
»Rom??? Er der nogle gode diskoteker?« »Jeg vil altså ikke ned til 
sådan nogle påtrængende spaghettifyre.« Økonomi, hvorlænge, og 
ikke mindst: Hvordan (Således var spørgsmålet om tog eller fly 
medvirkende til, at klassen, længe inden den endelige beslutning 
blev truffet, var på sammenbrudets rand.) Det skal endvidere næv
nes, at støjniveauet i klassen på et vist tidspunkt oversteg klasse
lærerens decibelgrænse, så han så sig nødsaget til at forlade klassen, 
når turen kom på tale....

Mandag kl. 12 ankom vi så til Rom. Stemningen i klassen var på 
dette tidspunkt om muligt højere, end da vi tog afsted. Vi blev ind
logeret i tre- og firemandsværelser på et aldeles glimrende hotel, 2 
min.s gang fra banegården. Resten af dagen tilbragtes med rekog
noscering i den 20 - 25 gr. varme og usigeligt smukke by. Pigerne 
stiftede her for første (men bestemt ikke sidste!) gang bekendtskab 
med den romerske mand og hans forkærlighed for nordiske piger.

Tirsdag var helliget Vatikanet og Peterskirken, som vi havde be
sluttet os at gå hen til, af økonomiske hensyn. Under lærernes kyn
dige ledelse for vi vild og måtte sende Bohr i forvejen i hastigt løb 
for at holde på vores iøvrigt glimrende, men tysktalende guide. Vati
kanet var, som ventet, meget smukt og en vidunderlig fredfyldt kon
trast til den larmende by. Men Peterskirkens skønhed slog selv de 
højeste forventninger, og den betog os alene ved sin storslåethed.
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Torsdag stod i Antikkens tegn, altså Forum Romanum, Colosseum 
og Capitolmuseet med den berømte ulv, Roms vartegn. Forum 
Romanum var i alt væsentligt skuffende. Her blandt ruindyngerne 
var det svært at forestille sig Roms tidligere storhed. Til gengæld var 
Colosseum spændende, og gladiatorkampe med videre stod levende 
for ens indre blik, hvad der inspirerede til senere happenings... På 
Capitolermuseet, hvor vi takket være vores italienske sprogkapacitet, 
Kirsten, slap billigt ind, havde vi let ved at danne os indtryk af, 
hvorfor Rom i Antikken var et verdensherredømme.

Fredag skulle vi til Pompei, en tur, der på mange måder blev 
uforglemmelig. De italienske jernbaner levede her op til deres ry: 
Der var ingen pladser i toget, som var forsinket. Det lykkedes os 
dog at skaffe os billetter til en privatbane, der dog først gik IV2 
time, efter at vi endelig var ankommet til Napoli. Altså havde vi lige 
tid til et glimrende måltid mad, ca. halvt så dyrt som i Rom, og nød 
byen, der virkede mere italiensk end Rom. Efter 21 stop i et meget 
overfyldt tog nåede vi endelig Pompei, der virkelig var en oplevelse. 
Her i Vesuvs skygge fornemmede man i sandhed historiens vingesus, 
og den tomme arena inspirerede klassens drenge til en ægte gladia
torkamp, som til deres overraskelse overværedes af 300 unge ita
lienere. Da vi kom hjem, fik vi ved et tilfælde at vide, at de italien
ske jernbaner havde varslet en af deres sædvanlige strejker fra Søn
dag middag til Tirsdag middag. Vi skulle med toget om mandagen. 
Der blev indkaldt til krisemøde, og efter lange og følelsesladede 
diskussioner besluttede 4 elever at rejse hjem søndag morgen, da de 
ikke ville risikere en forsinkelse.

Lørdag stod den på kirker, og efter en interessant og lærerig rund
tur fik vi tidligt fri og tilbragte dagen med sociale aktiviteter.

Søndag så vi Piazza del
Popolo og Villa Borghese 
og besøgte et gigantisk og 
meget spændende mar
ked. Om aftenen var vi 
alle sammen ude at spise 
for resterne af vores i fæl
lesskab sammensparede 
penge, der ellers var gået 
til busbilletter og entreer 
etc. Det var dejligt og livs
kræftende at opleve un
derviserne i løsere tøjler 
end til daglig.

Mandag pakkede vi og tog derefter ud til den højt berømmede 
protestantiske kirkegård, der dog tilfældigvis holdt middagslukket, 
netop som vi ankom. Vi havde ikke tid til at vente på, at den skulle 
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lukke op igen. Altså fik vi fri til kl. 17.00, hvor vi skulle mødes 
inden afrejsen kl. 18.30. Til vores store overraskelse viste toget sig 
at afgå præcist, hvilket også uden for strejkesæsonen er sjældent i 
Italien.

Hjemrejsen forløb planmæssigt, og tirsdag aften ankom vi meget 
trætte til Københavns hovedbanegård.

Det er klart, at de sociale aktiviteter, der er en integreret del af 
formålet med en studietur, ikke i dette korte referat er blevet tildelt 
så meget plads, som de optager i vore hjerter. I de lange, lune, 
fløjlsbløde aftener på Piazza Navona og den Spanske trappe skabtes 
minder over et glas vin, der er den sande årsag til, at turen blev 
uforglemmelig. Til sidst en stor og varmhjertet tak til Carl-Henrik 
Bentzen, Christian Bohr og Team Travel, der stod for det praktiske.

Kirsten og Sune, III. a.

Lejrskole.

3. klasse har besøgt Gilwell hytten i Tokkekøb hegn.
6. klasse har været i Sønderjylland med base i Tønder, mens
9. klasserne har været i Viborg.

De samfundsfaglige Il.g’ere var på lejrskole til Esbjerg, mens bio
logerne traditionen tro besøgte Hinding Dås. Dagene gik bl.a. med
udflugter til en moderne 
bondegård, fiskeriauktio
ner, Vesterhavet og Han
stedreservatet og næt
terne blev brugt til at fær
diggøre bio-rapporter. 
Som en vigtig del af for
løbet tildeles en biotop, 
som skal undersøges i 
et døgn. Billedet viser 
indtryk fra døgnunder
søgelsen.

Efterhånden er det blevet en tradition, at 3.g samfundsfaglige 
tager på tur til Bruxelles.
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Bruxellestur 1988 for 3.g samfundsfaglige.

ONSDAG d. 9/11-88.
Endelig oprandt dagen for den årlige samfundstur til Bruxelles. Efter 
skoletid stod vi ca. 40 samfere og 4 lærere klar til afgang med rygsæk 
på nakken, alpehue og vandrestøvler - klar til at bestige Berldy- 
montbygningen. Inden da skulle vi lige sluge et par lærerige videoer 
på vejen i bussen, og vi ankom til YMCA herberget i Bruxelles 
midte ved 7-tiden torsdag morgen. Værelserne var ikke klar endnu - 
men lidt morgenmad kunne vi nå inden første punkt på dagsordenen 
- EF-bygningen. Første møde var med EF-kommisæren Henning 
Christoffersen, som underholdt os ca. ¥2 time om det indre marked 
og andet mundgodt. Derefter havde vi et møde med Jens Nybo 
Madsen, som skulle vise sig at blive overordentligt interessant. 
Timerne gik. Han formåede virkelig at holde gang i de ellers så 
trætte samfere fra Farum, hvilket senere skulle vise sig at være en 
opgave i sig selv.

Da vi var færdigproppet med tal, teorier og facts gik vi igennem 
Bruxelles til Rue Ravenstein, hvor næste møde var med ØSU - det 
Europæiske fællesskabs økonomiske og sociale udvalg. På dette tids
punkt var vi for alvor trætte og forventede måske derfor et lige så 
interessant og spændende møde som det andet. Under alle omstæn
digheder udviklede mødet sig til en monolog - eller rettere dialog 
mellem de to slipseklædte foredragsholdere. De kunne faktisk ikke 
rigtigt blive enige om, hvad de foretog sig i EF-sammenhæng osv. 
FREDAG d. 11/11.
Hele fredagen gik med et besøg i NATO - hovedkvarteret lidt uden 
for Bruxelles. Til at starte med så vi nogle film »The third Dimen
sion« og »Skywatch«, som på trods af en hvis informationsværdi må 
betvivles for deres objektivitet. Dette lod de kloge samfere sig ikke 
narre af, men tog reklameværdien humoristisk. Ved lunch-tid fik vi 
udleveret spisebilletter til cafeteriet - og dem fik vi ligesom udnyttet 
til det sidste....

NATO - besøget var karakteristisk ved en struktureret gennem
gang af alliancens arbejde, i form af en række møder med forskellige 
foredragsholdere om hvert deres speciale. Efter en masse interessant 
diskussion blev vi ekskorteret ud. Det var som en fæstning. 
LØRDAG d. 12/11.

Lørdag morgen (nat!) blev vi efter megen besvær rusket op til kl. 
05.30, for nu skulle vi til Liege og se på jern- og stålværker. Da vi 
ankom, blev vi udstyret med sikkerhedshjelme - og så gik det løs. 
Selve udvindingsprocessen må siges at være overvældende. Man stod 
bare der med sin lille hjelm og så måbende til, når det flydende stål 
blev hældt fra højovnen til jernbanevogne, som kørte det videre til 
stålværket. - Om eftermiddagen havde vi fri - og var ude og bruge 
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de sidste franc i Liegebyen, hvor nogle var så heldige at falde over 
et omrejsende tivoli. Mange var trætte efter et omfattende 3. dages 
program, og tiden frem til klokken 23 kunne for mange synes lang.
Alle nåede rettidigt til
bage til bussen - så vi 
kunne forlade landet med 
en go’ videofilm eller ved 
at studere øjenlåg indefra.

Tine, Illy og Nicolai, 
IIIx.

EF-kommisær 
Henning Christoffersen 
får gode råd af 
Thomas Hesselholt.

ELEVRÅDET

Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser over for skole 
og lærere.

Elevrådet er organiseret således, at hver klasse har en repræsen
tant, og i dennes fravær en suppleant, til at varetage kommunikatio
nen imellem den pågældende klasse og elevrådet.

Selve elevrådet fungerer ved, at elevrådsrepræsentanterne mødes 
hver tredie uge og tager stilling til de konkrete sager. Imellem disse 
møder er det elevrådsformandens opgave at føre elevrådets beslut
ninger ud i livet.

Inden for det forløbende år har elevrådet bl.a. fået gennemført, at 
eleverne har fået deres egen kopimaskine, der er blevet oprettet 
studiekredse, ligesom elevrådet har medvirket ved gennemførelsen af 
Operation Dagsværk og Skoleprojekt Afghanistan på skolen.

Med venlig hilsen 
Elevrådet.

28



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 skole
år, kan forvente at blive eksamineret i alle fag ved skoleårets slut
ning.

Skolen afgør, om man kan indstilles på særlige vilkår eller slet 
ikke indstilles. Eleven kan klage til Rektor, der er sidste appel
instans.

FORÆLDRE- ELEVKONSULTATIONER

Forældremøderne starter kl. 18.30foratkunne være tilendebragt kl. 21.
Rektor Frank Christensen indleder i kantinen, hvor der serveres 

te/kaffe og kage.
Efter indledning har hver lærer sin plads på centralgangen.
Placeringen fremgår af store oversigtplaner - ligesom hver lærer er 

forsynet med et tydeligt navneskilt.
Forældre/elever går hen til de lærere, som (man kan se) er ledige.

Hvert 5. minut sker der en rokade.
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ÅRETS STUDENTERTALE

blev holdt af Merete Bilde Illbv.

Vi kender vist alle eventyret om kejserens nye klæder, og jeg skal 
ikke her bruge tid på at referere det, men blot sammenligne med de 
tre gymnasieår som nu er gået.

Det siges at studenten, dreng eller pige, 
er konge og dronning i åndernes rige.
Vi er så stolte over huen at få, 
men nogen ku’ spørge: har I andet på?

Hvilke klæder har I fået, 
på de tre år der nu er gået? 
Lærerne har flittigt vævet, 
og ind imellem stemmen hævet.

Det første sting var en introtur, 
- siden fulgte en smule dressur. 
Efterhånden kom vi dog med på råd, 
når der skulle vælges stof og tråd.

Vi lærte historie og geometri, 
tilsammen gav det et flot broderi, 
og for rigtigt sømmene sammen at svejse, 
tog vi på en såkaldt studierejse.

Nu skal vi prøve lykken at finde, 
og prins, prinsesse og rige at vinde. 
Hvad der venter os, det ved vi ej, 
men med huen på skal vi nok finde vej.

Ofte vil vore tanker vandre, 
til skolen, Frank og »alle de andre«, 
men først skal vi feste efter gammel skik, 
og se solen danse for fuld musik!!!

At have fremtiden for sig, er at leve i nuet, 
selv at beskue og blive beskuet, 
og når vi står i vor nye dragt, 
lad os mindes hvad Piet Hein har sagt:
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Husk at købe. 
Husk at hente. 
Husk at løbe. 
Husk at vente. 
Husk at tinge. 
Husk at tuske. 
Husk at bringe 
Husk at huske.

Husk at glemme bagateller.
Husk at nemme hvad det gælder.
Husk at elske mens du tør det.
Husk at leve mens du gør det.

Et eventyr de fleste glæder, 
og vort har handlet om nye klæder. 
IKKE kejserens, som aldrig blev spundet, 
men et væv af tanker, som i skolen er vundet.

Tre år har det taget at væve det klæde, 
som idag er anledning til fest og glæde. 
Klædet er ikke synligt for alle, 
men vi ved at vi har det og kan med stolthed os kalde:

Studenter fra Kruse og dagen idag, 
Studenter der vifter med huer og flag.

Merete Bilde
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STUDENTEREKSAMEN 1988

N = nysproglige
F = fransksproglige
S = samfundssproglige

3ga

aS Pernille Sass Bak-Jensen
aF Tina Bruun
aN Camilla Windfeldt Cadell
aS Charlotte Elisabeth Gudmand
aF Ann-Louise Dandanell
aS Pernille Grane
aN Karen Merete Grønborg
aF Eva Hald
aF Caroline Bjørnbak Hallstein
aN Anne-Christine Hjorth
aS Mette Holmberg
aS Karin Brømsøe Ibsen
aN Anja Aaberg Jensen

aS Carina Charlotte Kenfelt 
aS Mette Elisabet Larsen 
aF Liselotte Tina Mangor 
aN Camilla Hedrich Møller 
aF Christina Kollerup Nemeth 
aN Nini Aagaard Pedersen 
aN Pia Duunn Petersen 
aS Stig Cornelius Petersen 
aS Annette Pingel 
aF Lene Fjeldsøe Sørensen 
aF Birgitte Toft 
aS Birgit Toftehøj 
aN Mette Susanne Weigel

3gbv Fælleslinie med idræt

b Rasmus Greve
b Hana Bjerre Jensen
b Charlotte Theill Jørgensen
b Tanya Fyenbo Lehd
b Birgitte Plaugmann Lindegaard
b Rikke Mogensen
b Karin Lunde Poulsen
b Henriette Voldmester

v Peder Glasdam Axelsen,
v Merete Bilde
v Thomas Christiansen
v Henriette Clausen
v Carsten Ifversen Hansen
v Anders Hørliick
v Jens David Thygesen
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N = matematisk-naturfaglige
F = matematisk-fysiske
S = matematisk-samfundsfaglige

3gx

xN Birgitte Andersen
xN Mette Hald Andersen
xS Mads Christian Engelsted Arp
xF Lars Birkedal
xF Kim Illner Breuning
xF Mikkel Grannov Brun
xS Søren Mandrup Christophersen
xN Anders Glæsel
xS Bo Wellendorph Jensen
xN Peter Ulf Jørgensen

xN Iben Kofoed
xN Rasmus Rasmussen Lange
xN Søren Stig Larsen
xS Jesper William Nordø
xF Lars Ostenfeld Riemann
xS Kirsten Rudolph
xS Jesper Hvidkjær Sørensen
xN Henriette Vabø
xS Kim Wagner
xS Michael Christian Wolffhechel

3gy 3gz

yS Camilla Palm Andersen 
yN Søren Holst Gerdes 
yS Yvonne Hansen 
yF Lars Henriksen 
yN Anne Mette Holm 
yS Christina Steen Jensen 
yS Johan Joachim Jerichow 
yF Lars Peter Jørgensen 
yF Jens Anders Kovsted 
yS Troels Larsen 
yF Morten Lytzen 
yF Poul Marcussen 
yF Christian Meyersahm 
yS Lars Fløe Olsen 
yF Steen Høpfner Petersen 
yN Troels Reichert Petersen 
yN Lone Steen 
yN Jakob Balslev Sørensen 
yF Henrik Wassard Thomsen 
yS Christian Venderby 
yS Dorthe Wamsler 
yF Christian Ulrik Wittrock

zF Allan Baunkjær-Frederiksen 
zS Thomas Christian Bertelsen 
zF Michael Braagaard 
zS Bettina Kate Clement 
zS Finn Døssing 
zS Jens Erik Fagerlund 
zF Casper Ulrik Fischer 
zF Steen Hasholt 
zS Charlotte Lohmann Jessen 
zS Tine Wædeled Knudsen 
zS Henrik Kraglund 
zN Karen Marie Krause 
zN Christian Kühl 
zS Torben Landin 
zN Helle Marianne Lunde 
zN Mette Mortensen
zS Christian Shilling Nybo Rasmussen 
zS Jakob Staalby 
zS Martin Slott Sørensen 
zN Lone Muxoll Thomsen 
zF Jens Peter Truelsen 
zN Michael Erik Wildt
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FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE 1988
efter 10. klasse

10.a

Anja Laugsand Andersen 
Jan Aistrup Andersen 
Anne Bonnesen
Lene Steenstrup Dyhr 
Christian Ewald Elming 
Laila Flügge 
Rikke Hesselholt 
Liselotte Lagerstedt 
Eva Kristine Lund 
Camilla Bonne Madsen 
Christian Nordahl Madsen 
Erik Baldur Thorbøll de Dios 
Maja Ovesen 
Jesper Regaard 
Camilla Mais Sichlau 
Sarah Pernille Stahlhut 
Kenneth Thorsen 
Søren Venderby

10. c

Søren Bronee Broner 
Charlotte Christensen 
Mikkel Kasper Dalum 
Michael Dissing 
Mette Bjamø Hansen 
Peter Hasbo 
Christina Henningsen 
Lisbeth Hvass 
Maria Hørlhck 
Thomas Wædeled Knudsen 
Ulrik Mayland Lund 
Mette Modeweg-Hansen 
Rasmus Sune Reeh Pedersen 
Erik Jacoby Petersen 
Marianne Petersen 
Michal Danskov Povelsen 
Pernille Svalgaard
Lin Michel Thiangthamcharoen

10. b

Allan Braagaard
Bettina Brahe Christensen
Sanne Bove Christensen
Tina Egebo
Janni Anette Foley 
Liza Kaaring 
Thomas Larsen
Henrik Bindesbøl Laurents
Stig Bjarke Lyngsie 
Majbritt Boye Mortier 
Christoffer Nicolajsen 
Carsten Steen Overgaard 
Tina Overholt
Jo Lee Pedersen
Morten Haargaard Pedersen 
Per Grinderslev Søndergaard 
Kamilla Tibian
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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 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.
Endelig gør vi opmærksom på, at 25-dages reglen gælder under en

hver form for forsømmelser.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1989-90
Skolestart ............ .. .tirsdag d.15. aug. 1989
Efterårsferie........ .. .lørdag d.14. okt. -søndag d. 22. oktober 1989
Juleferie .............. .. .lørdag d.23. dec. -mandag d. 1. januar 1990
Vinterferie .......... .. .lørdag d.10. feb. -søndag d. 18. februar 1990
Påskeferie............ .. .lørdag d. 7. april -mandagd. 16. april 1990
St. Bededag ........
Grundlovsdag........

.. .fredag d.ll. maj 
..........skolen lukker altid kl. 12.00

1990

Kr. Himmelfartsd. .. .torsdag d.24. maj 1990
Skolefridag.......... .. .fredag d.25. maj 1990
Pinseferie ............ .. .lørdag d. 2. juni -mandag d. 4. juni 1990
Sommerferie.............. lørdag
de nævnte dage inklucive.

d.23. juni 1990
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Sommerferien starter lørdag d. 23. juni 1990, men afslutningerne for de 
enkelte klasser er fastlagt således:

Børnehaveklasserne til og med 4. klasse: fredag d. 15. juni kl. 10.00
5. klasse til og med 10. klasse: 
gymnasiet
dimissionsfesten er fastsat til

torsdag d. 21. juni kl. 10.00
fredag d. 22. juni kl. 9.00
lørdag d. 23. juni

RINGETIDER
1. time kl. 8.15- 9.00
2. time kl. 9.10- 9.55
3. time kl. 10.05 - 10.50

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

4. time kl. 11.20 - 12.05
Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse 
foregår hver dag kl. 9.55.

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

GAMLE EKSAMENSOPGAVER
Studentereksamensopgaver kan afhentes hos studievej lederne mandag 
- onsdag i den første uge af sommerferien. Ikke afhentede opgaver 
fjernes.

SKOLEÅRET 1989/90 BEGYNDER
Tirsdag d. 14. august 1990 kl. 10.00.
1. klasserne og børnehaveklasserne begynder dog først torsdag den 16. 
august 1989 kl. 9.45 i klasselokalet i sidebygningen, der på Marie 
Kruses Skole bliver kaldt: »Løgumkloster«.
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