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VELKOMMEN - velkommen tilbage!

Vi tager hul på et nyt år med fag og med solrige stunder i gården, med fæl
lesarrangementer, morgensang, middagssamlinger og hverdagsarbejde.

Med elever fra Bh.kl. til 3.g er spektret af aktiviteter selvfølgelig meget 
bredt. Alle elever og lærere har det fælles mål at gøre Marie Kruses Skole til 
en god skole.

Jeg håber således, at såvel nye som gamle elever vil få et spændende og 
udbytterigt år.

Skolen har meget at tilbyde dig. Kundskaber, kunstneriske oplevelser, 
nye venner, nye lærere, hårdt arbejde og såmænd en fest i ny og næ.

Det er en god ide at starte året med at læse dette årsskrift. Det fortæller 
lidt om livet på skolen.

Meddelelser om aktiviteter og lign, på skolen vil kvartalsvis blive videre
givet til forældre og elever gennem bladet »Det sker på Kruse«.

Jeg vil ønske alle et godt skoleår.

Frank Christensen
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PLAN OVER SKOLEN

PLAN OVER ETAGE 3
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ADMINISTRATION OG LEDELSE

Telefoner:
42 95 00 12 Kontoret med omstilling til: 

rektor 
administration og 
pedeller
Telefax 4499 66 13

4295 58 71 Gunnar Larsen (pedel), privat
42 95 3808 Gunnar Hoick (pedel), privat
42 95 38 48 Direkte linje til kantinen
42 95 10 17 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)
Bogholder Kirsten Jørgensen (1983) 
Økonomiinspektør Peter Mourier (1981)
Biblioteksassistent Lizzie Leise (1983)

Administration:
Frank Christensen
Ole Ljungberg
Vibeke Hvidberg
Signe Thomsen
Steen Nielsen

Bestyrelse:
Gældende fra 1. oktober 1989 - 30. september 1991.

Formand: Henrik Uhre Prahl, Nygårdspark 55, 3520 Farum.

Næstformand: Fru Mette Halberstadt, Turistvej 172, 3460 Birkerød.
Tlf. 42 813448.

Hr. Stig J. Nielsen, Dyssevangen 51, 3520 Faum.
Tlf. 4295 2663.

9



Hr. Kurt Damsgaard, Carinavej 1,3460 Birkerød.
Tlf. 42820434?

Hr. Hugo Rosendahl Jensen, Stavnsholtvej 163, 3520 Farum.
Tlf. 4295 6080.

Hr. Lars Erik Knudsen, LI. Blovstrødvej 18, 3450 Allerød.
Tlf. 42274701.

Hr. advokat William Bentzen, Nørre Søgade 7, 1370 København K.
Tlf. 3315 51 10.

Skolens ansatte, særlige funktioner

Skolesundhedsplejerske:
Jytte Beltoft, hver fredag.
Tove Præstegaard, hver fredag.

Skolepsykologisk rådgivning:
Tlf. 429523 80 hverdage mellem 8 og 14.

Skolepsykolog:
Johanne Charlotte Møllgaard, 
træffes på skolen efter aftale.

Socialrådgiver:
Astrid Hunnerup Jensen, træffes efter aftale på 
Tlf. 4295 23 80.

Talepædagog:
Arne Hauge Larsen. Tlf. 42 95 23 80.

Formand for pædagogisk råd:
Jørgen Ebbesen for gymnasiet
Liselotte Schønning for hovedskolen.

Elevforsamlingsformand:
Marianne Hauerslev

Skolevejleder for hovedskolen:
Birgit Franzmann 
Mogens Møller Jensen Kontor ved A-V-depotet.
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Studievejleder for gymnasiet:
Tine Olsen Kontor ved skolekøkkenet.
Jørgen Ebbesen

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

Personale i Mariehønen:
Anne Verner Mortensen (leder)
Anette Jørgensen
Edna Slott Sørensen
Irma Hansen
Inger Jørgensen
Janne Olsen
Donnu Sørensen
Allis Frederiksen

Indmeldelse til Mariehønen: henvendelse til Anne Verner Morten
sen.
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SKOLENS LÆRERKRÆFTER 1990 - 91 
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, naturfag.
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 Bjeverskov (1987), idræt, dansk, geografi, biologi.
G Morten Bjørn (1979), historie, idræt.
H Kirsten Bogh (1962), engelsk, tysk, fransk, latin.
G Christian Bohr (1974), latin, oldtidskundskab, religion.
H Per Watt Boolsen (1982), fysik.
G Frank Christensen (1980), samfundsfag, idræt, rektor.
H Vivi Bay Christiansen (1983), tysk, religion, historie.
G Nina Mohr Christoffersen (1982), fransk, dansk.
G Birthe Dahlgreen (1972), fransk, latin.
H Kirsten Dyhr (1980), dansk, regning, matematik, religion.
G Jørgen Ebbesen (1984), matematik, fysik, naturfag, studievejleder.
G Pia Elmtoft-Reidel (1977), engelsk, dansk.
G Bent Essinger (1973), engelsk, historie.
H Henrik Floor (1986), idræt, historie, religion.
H Birgit Franzmann (1955), regning, matematik, fysik, skolevejleder.
H Allis Frederiksen (1989), børnehaveklasse.
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 Lone Hannibal (1990), tysk.
H Helle Hansen (1990), dansk, engelsk.
H Hanne Haugaard (1983), dansk, engelsk.
H Inge Henriksen (1957), bibliotekar.
G Lene Hermansen (1985), idræt, matematik.
H Vibeke Hvidberg (1978), viceinspektør, (1983), dansk, 

historie, specialundervisning, religion.
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H Mogens Møller Jensen (1964), dansk, tysk, geografi, 
skolevejleder.

G Niels Jensen (1990), dansk.
H Finn Johansen (1990), sløjd, regning, historie, formning.
G Elsie Jønsson (1979), samfundsfag, matematik.
H Knud Jørgensen (1971), regning, matematik, fysik, sløjd.
G Bjarke Karbo (1989), formning.
G Anni Kjeldgaard( 1974),fysik, kemi.
G Claus Knudsen (1978), tysk, dansk, AV-inspektor.
G Inge-Lise Knuthsen (1972), matematik, fysik, EDB-vejleder, datalogi
H Lis Kragh (1973), dansk. biologi, regning.
G Kirsten Kielland-Brandt (1989), spansk.
G Erik Kristensen (1985), samfundsfag, fysik.
H Karen Kåstrup-Larsen (1989), hjemmekundskab
G Peter Lange (1981), musik, kor.
H Lis R. Lau (1990), børnehaveklasse.
G Jane Lindum (1977), geografi.
H Ole Ljungberg (1961), inspektør (1966), matematik, fysik.
G Anne-Mette Madsen (1990), idræt.
H Dorthe Madvig (1978), fransk, tysk, engelsk.
H Karin Wang Markussen (1988) sang, religion, historie, dansk, kor.
G Dorte Myrup (1972), fransk, dansk.
G Eva Møller (1967), fysik, kemi, matematik.
H Johanne-Charlotte Møllgaard (1962), dansk, engelsk, tysk, 

skolepsykolog, specialundervisning.
G Anita B. Nicolaisen (1990), spansk.
H Erik Præst Nielsen (1989), sang, formning, regning.
G John Bernstorff Nielsen (1976), biologi, kemi.
H Johnny Nielsen (1983), regning, matematik, geografi, biologi, dansk.
G Lars-Christian Nielsen (1968), biologi, idræt.
H Mogens Hovgaard Nielsen (1964), regning, matematik, fysik.
G Steen Nielsen (1976), matematik, fysik, inspektor.
H Vibeke Normann Nielsen (1974), idræt, geografi, biologi, dansk.
G Søren Norquist-Hansen (1975), matematik, fysik, naturfag.
H Ingelise Olsen (1979). idræt.
G Tine Olsen (1978), dansk, engelsk, studievejleder.
H Gitte Petersen, (1985), historie, engelsk, religion.
G Birgitte Schierbeck (1973), dansk, idræt.
H Jens Kristian Schon (1984), sløjd, regning, biologi, geografi.
H Liselotte Schønning (1972), dansk, engelsk.
H Christian Skau (1989), religion, regning, historie, idræt.
H Edna Slott (1988), børnehaveklasse.
G Per Spangsberg-Madsen (1989), musik.
H Anne-Lise Stahlhut (1979), dansk, engelsk, religion, historie.
H Jonna Stevenson (1987), børnehaveklasse leder.
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H Hanne Taboryski (1990), historie, dansk, sang, religion.
G Else Benn Thomsen (1980), engelsk, fransk.
G Signe Thomsen (1977), historie, religion, inspektor.
H Jette Tolstrup (1987), geografi, dansk, engelsk.
H Jytte Ulbrandt-Hansen (1968), idræt, maskinskrivning.
G Karl Webster (1983), engelsk, idræt, AV-inspektor.
G Edel Webster (1989), formning, regning
G John Willumsen (1988), samfundsfag.
G Knud Wodschou (1979), geografi, biologi.

FRATRÅDTE LÆRERE
Anne Bursell
Jytte Fogh-Andersen 
Marian Hernø 
Vincent Hvenegård 
Anne Jacobsen 
Eivind Lindsnæs 
Annelise Nissen 
Mikael Rothstein 
Susanne Rønje 
Bodil Svendsen
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SKOLENS REGNSKAB FOR ÅRENE 1989 OG 1990 
OG BUDGET FOR ÅRET 1991

1.000 kr.

Indtægter Regnskab Regnskab Budget
1989 1990 1991

Statstilskud ............................... 23.224 23.107 26.498
Skolepenge ............................... 4.392 4.591 5.123
Renteindtægter ........................ 1.473 1.441 1.380
Øvrige indtægter ...................... 1.101 657 718

30.190 29.796 33.719

Udgifter
Lærerløn m.v............................. 19.317 20.457 22.798
Undervisningsmidler m.v......... 2.337 1.684 2.324
Prioritetsrenter ....................... 1.471 1.461 1.450
Vedligeh./bygninger ................ 1.266 1.144 1.088
Varme/lys ................................ 1.621 1.122 1.720
Rengøring ................................ 1.095 1.138 1.158
Skatter/forsikring .................... 220 202 263
Administration m.v................... 2.203 2.208 2.070
Afskrivninger .......................... 954 974 1.091
Øvrige udgifter ....................... 299 320 78

30.783 30.710 34.040

Regnskabsresultat: - 593 - 914 - 321

Aktiver: 
Omsætningsaktiver ................. 16.812 16.923
Anlægsaktiver ......................... 55.330 54.991

72.142 71.914

Passiver: 
Kortfristet gæld ....................... 7.898 8.344

i * w

Langfristet gæld ....................... 25.799 25.673
33.697 34.017

Egenkapital ............................. 38.445 37.897
72.142 71.914
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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 
forden 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 undervis
ningen, 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 advar
sel 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 
justere skolepengebetalingen for eleverne i hovedskolen.
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Skolepengene dækker alle undervisningsomkostninger og undervis
ningsmaterialer. Gymnasiets elever anskaffer dog selv papir, hefter o.l., og 
fotokopier betales med 300 kr. pr. år den I. august.

Ekskursioner og lejrskoler i hovedskolen betales af hjemmet. Gymna
siets elever betaler introture og lejrskoler.

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 sko
lepenge en af de første dage i forfaldsmåneden.

Misligholdes betalingsterminerne, kan skolen kræve skolepengene ind
betalt forud for et helt skoleår ad gangen, ligesom restancer kan overgå til 
retslig incasso. - Ved meddelelser om restance opkræves et gebyr på 
kr. 100,-.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN

GYMNASIET:
For skoleåret 1991/92 er betalingen 370 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.

PASNINGSORDNING:
Farum kommune yder er tilskud på kr. 624,00 for elever der er hjemme
hørende i Farum kommune.
Denne aftale gælder for skoleåret 1991/1992.
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SATSERNE SER HEREFTER SALEDES UD:
A: Pasningsordning:

For elever bosiddende i Farum kommune ........................... 206 kr.
For elever bosiddende i andre kommuner ........................... 830 kr.
(Betaling i 11 måneder).

B: For elever bosiddende i Farum kommune: 
Børnehaveklasse: .................................. 11 måneder å 555 kr.
1. - 3. klasse: .............................................. 11 måneder å 416 kr.
4. - 10. klasse: .............................................. 11 måneder å 460 kr.

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

11 måneder å 555 kr.
11 måneder å 555 kr.
11 måneder å 610 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.

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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FORÆLDREMØDER I GYMNASIET
I august måned afholdes der et forældremøde for l.g'ernes forældre. Ved 
dette møde gives der en generel information om gymnasiet af rektor og en 
orientering om fagene af faglærerne.

I forbindelse med den første karakterbog i december måned afholdes der 
forældre/elevkonsultationer, hvor der er mulighed for at tale med fag
lærerne om den enkelte elev.

l .gs konsultation finder sted i december og 2. gs finder sted i januar.

FORÆLDREMØDER OG KONSULTATIONER
I HOVEDSKOLEN
Konsultationerne afholdes fra ultimo oktober og i november måned. 
Obligatoriske forældremøder afholdes for 1 kl.-trin - 6c og 7d i september. 
For øvrige klasser afholdes forældremøder efter behov.

VEDRØRENDE SKOLEBØGER
Eleverne har det fulde ansvar for udleverede bøger. Bøgerne er til låns, og
der er erstatningspligt for forsvundne bøger.

AVISEN SKULLE UD....
OG DEN KOM UD!!

NYT TALERØR FOR DIG OG DIN LÆRERMed et nyt navn, ny redaktion og nyt image,
blev skolebladet (før: Krusninger nu: MKaos) genfødt i marts 1991.

En række initiativrige elever fra 1. og 2.g fik på kun 4 dage stablet 1. 
nr. på benene. Spækket med aktuelle indlæg og artikler (bl.a. om lan
ciersfesten) blev MKaos vel modtaget af de sultne og kritiske elever.

Vi på redaktionen takker, for al den støtte og opbakning vi har modta
get, i forbindelse med udsendelsen af 1. nr. og vi glæder os til at høre fra 
alle interesserede fremover. , ,Redaktionen
ELEVRÅDET
Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser over for skole og 
lærere.

Elevrådet er organiseret således, at hver klasse har en repræsentant, og i 
dennes fravær en suppleant, til at varetage kommunikationen 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 beslutninger ud i livet.

Med venlig hilsen Elevrådet.
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FRITAGELSE FOR SKOLEGANG

Når der ikke er tale om sygdom, har rektor i følge ministerielle bestemmel
ser kun under ekstraordinære forhold ret til at bevilge fritagelse for skole
gang.

Eleversforsømmelser af enkelttimer eller dele deraf har været tiltagende. 
Ved gentagne forsømmelser af denne art vil der tilgå hjemmet besked, og 
skolen anmoder om forældrenes støtte til, at sådanne forsømmelser und
gås.

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. Småforsøm- 
melser, ekstra fridage (f.eks. forlængelse af ferier og lign.) giver det enkelte 
barn en uheldig følelse af at kunne indtage en særstilling blandt kammera
terne og virker absolut nedbrydende på pligtfølelsen.

»Ferier« ud over normale ferier betragtes som ulovligt fravær.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1991 - 92
Sommerferie .......... (lørdag den 22. juni) - mandag den 12. august
Efterårsferie .......... lørdag den 12. oktober-søndag den 20. oktober
Juleferie .................. søndag den 22. december-onsdag den 1. januar
Vinterferie ............. lørdag den 8. februar-søndagden 16. februar
Påskeferie ............... lørdag den 11. april-mandagden 20. april
St. bededag ............ fredag den 15. maj
Kristi himmelfartsdag torsdag den 28. maj
Grundlovsdag ......... fredag den 5. juni. Skolen lukker kl. 12
Pinseferie ............... lørdag den 6. juni-mandag den 8. juni
Sommerferie .......... lørdag den 20. juni - (mandag den 10. august)
de nævnte dage inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af oven
stående.
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Sommerferien starter lørdag d. 22. juni 1991, men afslutningerne for de 
enkelte klasser er fastlagt således:

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

fredag d. 14. juni kl. 10.00
torsdag d. 20. juni kl. 10.00
fredag d. 21. juni kl. 9.00
lørdag d. 22. juni

RINGETIDER
1. time kl. 8.15 - 9.00 5. time kl. 12.15 - 13.00
2. time kl. 9.10 - 9.55 6. time kl. 13.10 - 13.55
3. time kl. 10.05 - 10.50 7. time kl. 14.05 - 14.50
4. time kl. 11.20 - 12.05 8. time kl. 15.00 - 15.45
Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse foregår 
hver dag kl. 9.00.

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

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

SKOLEÅRET 1991/92 BEGYNDER
Tirsdag d. 13. august 1991 kl. 10.00. 6.c og 7.d møder kl. 12.00.
1. klasserne og børnehaveklasserne begynder først onsdag den 14. august 
1991 kl. 9.45 i klasselokalet i sidebygningen, der på Marie Kruses Skole 
bliver kaldt: »Løgumkloster«.



ÅRETS GANG PÅ MARIE KRUSES SKOLE

tegning af Ole Thorsen

Lejrskole i Tønder

6 .a og 6.b var i dagene 23.-27. april 1990 på lejrskole i Sønderjylland. Vi 
boede på Tønder Vandrerhjem, som var et udmærket sted at være.

Efter at have besigtiget selve byen tog vi på ture til bl.a. Saltvandsakva
riet i Esbjerg. Det var en stor oplevelse, især da eleverne selv skulle 
sprætte fisk op og undersøge indholdet. Vadehavet fik også besøg af os, 
og her fandt vi flere forskellige slags muslinger og småfisk.

Heller ikke det historiske område blev forsømt. Vi besøgte Ribe Dom
kirke, Sønderborg Slot, Dybbøl Banker og Frøslevlejren.

Det var en vellykket tur, og vi var glade for at rejse med eleverne, da 
de var både flittige, interesserede og rare.

Karen Ankersen

Aladdin 15.6.90

På grund af det gode samarbejde mellem 
lærere, forældre og 5b blev »Aladdin« en 
kæmpe succes.

5.b.s forældre lavede de flotte arabiske 
dragter. Kulisserne malede vi selv med 
hjælp fra Jytte Ulbrandt og Bent Essin
ger. Erik Præst indøvede sangene med os 
og spillede til forestillingerne.

Mogens Hougaard var sufflør for hele 
stykket, og Marianne Bacher sminkede 
os. Lars-Christian Nielsen sørgede for ly
den. Da vi øvede stykket, gik vi meget op 
i at kunne teksterne udenad.

Selvom det var hårdt, havde vi det su
per skægt sammen.

Klassen købte dragterne efter stykket, som et godt minde for fremti
den.

Kærlig hilsen
5.b.
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Hovedskolens kor 90-91

Det har været et spændende år, og korets 32 elever har gået til opgaverne 
med flid og interesse.

Vi sang julen ind på plejehjemmet »Solgaven« i december. I januar 
havde vi en forældreaften, hvor koret underholdt, og vi sang nogle fælles
sange, det var en meget hyggelig aften.

Den 1.-2. marts afholdt vi en korweekend på skolen, hvor vi øvede til 
Forårsarrangementet og til en længe planlagt udvekslingstur med en skole 
i Malmø.

Vi medvirkede ved skolens arrangement d. 9. april.
Mandag d. 15. april gik den længe ventede tur til Malmø. Vi mødtes på 

Farum station kl. 8 og var hjemme igen kl. 19. - Det var en spændende 
oplevelse, og børnene fik et indblik i det svenske skolemiljø, som på flere 
områder er anderledes. Bl.a. får de svenske børn varm mad midt på 
dagen.

Vi fik en lektion af den svenske musiklærer og sang sammen med nogle 
af de svenske elever. Besøget på skolen sluttede med en samling, hvor 
alle skolens elever var til stede. Her fik koret lejlighed til at komme med 
sit danske indslag. På hjemrejsen sagde børnene, trætte men glade: »Det 
har været sjovt, men hvor er vi glade for vores skole!« - en god slutbe
mærkning på en dejlig dag. - Turen blev optaget til Farum Radio.

På korets og egne vegne,
Karin Wang
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9 . KLASSERNES VIBORG-TUR

Det er en tradition, at 9. klasserne tager til Viborg i starten af skoleåret.
På denne tur kommer man på udflugter, som er forbundet med fagene 

historie, geografi og biologi. Hver dag tog klasserne enkeltvis på tur i et 
af fagene.

På historie-turen var vi på Hjerl Hede, som er en lille landsby, der er 
bevaret, som den var i 1700-tallet. Senere tog vi til Clausholm, en stor 
herregård i nærheden af Randers. Det var en af de varmeste dage (mindst 
30 grader i bussen), og pga. det blev Ulla en »smule« dårlig, så bussen 
måtte standse, for at hun kunne få noget frisk luft.

Hver aften fortalte lærerne om den følgende dags udflugt, som vi skrev 
notater til.

På biologi-turen blev vi delt op i mindre grupper og sendt ud til søer, 
skove, marker, heden osv. for at undersøge jorden, dyrene og planterne. 
Da vi kom tilbage til vandrehjemmet, skulle vi lave opgaver om vores tur.

Den sidste dag, var vi på geografi-tur. Vi var langt omkring bla. Kon
ges-Hus Mindepark, Ø-bakker, Gudenå-centralen og Mønsted-Kalk- 
gruber. Det sjoveste sted var kalkgruberne, hvor vi smagte Danmark’s 
reneste vand fra de små bække, som løber gennem gruberne. Kalkgru
berne bliver også benyttet til at opbevare oste i, da temperaturen derinde 
er perkekt til det formål.

På vores fridag »skulle« vi se Viborg Domkirke. Bagefter det, fik vi lov 
til at gå rundt i Viborg og »snolde«.

Den sidste aften trak vi lod om hvilket fag, vi skulle skrive rapport om.
Da vi så kom hjem, havde vi to uger til at skrive repporten i.
Alt i alt følte alle, at det havde været en god tur, og at vi havde fået 

meget ud af det.
Dorte, Lotte og Maria 9.b.
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3. B
25/8.-26/8. var 3.B på hyttetur i Birkemoselejren ved Slangerup. Vejret 
var pragtfuldt, og hytten ligger i et meget smukt område. Tiden gik med 
orienteringsløb, lejrbål med underholdning, sejlture i en lille sø, der hørte 
til grunden, indfangning af alskens små vanddyr og masser af leg. Om 
søndagen kom forældrene med frokostkurve, som vi nød i »det grønne«. 
Bagefter blev der spillet fodbold, hygget og snakket, mens solen bagte fra 
en skyfri himmel. Det var en meget dejlig tur.

25/9. drog 3.B på tur til købmandsmuseet »Cornelen«. Det styrtede 
ned i tove, men alle havde iført sig rimeligt vandtæt regntøj og gummi
støvler, og humøret var højt, så traveturen ud og hjem gik fint. Ved Cor
nelen blev vi mødt af Helle S. Larsen fra Lokalhistorisk Arkiv. Hun for
talte gamle sagn fra Farum og Stavnsholt, viste os museet og forklarede 
om tingene. Efter at have set os grundigt om i huset »snoldede« vi for 
hver en femmer, og på vejen hjem blev der flittigt spist bolcher af gam
meldags papirkræmmerhuse.

2/12. holdt 3.B klassefest med forældre og søskende. Vi startede med 
en tur i skoven, hvor der flittigt blev indsamlet materialer til juledekora
tioner. Derefter kørte hele selskabet til skolen og lavede dekorationer 
under udfoldelse af stor kreativitet. Senere på dagen spiste vi middag, 
spillede amerikansk lotteri, legede og sang. Festen sluttede ca. kl. 22, 
hvorefter vi ryddede op.

7/12. mødtes 3.A og 3.B i Centralgang Nord og klippede julestads. Bør
nene havde medbragt kager, mandariner og pebernødder, og der blev 
»knaset« og klippet pynt til klasserne i to hyggelige timer.

12/3. tog 3.B på Nationalmuseet for at se Oldtidssamlingerne. Vi forlod 
skolen kl. 9 og tog DS-toget til Hovedbanegården. Herfra spadserede vi 
via Christiansborg til museet, hvor vi fik en times undervisning i deres 
skolestue. Her prøvede vi, efter et kort foredrag om jernalder, at bore 
med flintebor, grutte mel, knække nødder, bære på våben samt at blive 
klædt på på jernaldermaner. Bagefter kiggede vi på udstillingerne - nogle 
studerede og så museets elevator meget grundigt - og efter en spændende 
dag ankom vi til Farum Station kl. 15.

Venlig hilsen
Vibeke N

LEJRSKOLE, BERLIN ’90

Den 19. november 1990 tog 8 Illg-elever med tysk på højt niveau sammen 
med to lærere på lejrskole til Berlin.

Vi ankom til Berlin - Lichtenberg kl. 7.21 tirsdag morgen. Med hjælp 
fra to af Claus Knudsens østtyske bekendte fandt vi frem til vores hotel i 
Øst-Berlin. De følgende dage travede vi byen tynd. Vi fik et godt over
blik over byen fra fjernsynstårnet i Øst, og vi var på sightseeing i bus med 
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en guide (som var meget interesseret i at remse tal op), der fortalte om
Berlins historie.

I Reichstagsgebäude hørte vi om Tysklands og bygningens historie og 
fik lejlighed til at stille spørgsmål om politiske og historiske forhold. Efter 

at have set den nyistand
satte sal til møder for Bun
destag blev vi beværtet af 
den tyske stat i restauran
ten i Reichstagsgebäude: 3 
retter mad med vin! På ve
jen tilbage til hotellet var vi 
desværre afskåret fra at gå 
gennem Brandenburger 
Tor, da den var under re
paration, men derfra gik 
turen over det tidligere in
genmandsland og den 
gamle Potsdamer Platz, vi 
trampede på jorden over 
Hitlers gamle førerbunker, 
hvor han efter sigende be
gik selvmord. Ved Check

point Charlie, som nu ikke længere er noget Checkpoint, var vi inde at se 
»Flugtmuseet«. Mange steder er muren revet ned, men ét sted er et langt 
stykke af den bevaret - som manende minde OG som talerør for kunst fra 
øst og vest: Kunstnere fra forskellige lande i hele verden har på denne 
mur givet deres bidrag til fortolkning af historiens gang i form af malede 
kunstværker, nogle af dem sentimentale, andre livssprudlende. løvrigt 
sælges mange steder stykker af »Die Mauer« for horrible priser til godtro
ende turister.

Vi befandt os mest i det gamle Øst-Berlin, dog med afstikkere til om
rådet omkring Kurfürstendamm i Vest-Berlin - kontrasten til øst. Selvom 
der nu tales om ét Berlin, kunne vi dog i november 90 - et år efter at mu
ren var faldet - stadig se store forskelle mellem de to dele af byen.

Priserne i øst var stadig lavere, menneskene fik stadig mindre i løn i 
øst, og bygningerne var grimmere i øst - tilsyneladende næsten ens be
tonklodser klasket op kilometer efter kilometer ud langs de store veje (vi 
præsterede faktisk at fare vild én gang; men hvem kan kende forskel på 
betonklods nr. 13 og betonklods nr. 59?). løvrigt vidste vi altid, hvornår 
vi kørte over »grænsen«, som ikke er nogen »grænse« mere: Lysene i to
get gik ud et kort øjeblik.

For os var det en meget spændende oplevelse at se Berlin. Selvom vi 
kun var der i 3 dage, nåede vi at få et glimrende indtryk af »byen, som al
drig sover«!

Gitte, Annicka, Anne Illa.
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KORT NYT FRA EFTERÅRETS AKTIVITETER

MKS elever solgte på landsbasis flest dybbøldag-mærker og vandt derfor 
en uges ophold på Grænseforeningens koloni i Slider Brarup.

Uge 43 og 44 var 10. klasserne i erhvervspraktik. Nogle havde selv 
skaffet sig en plads, andre fandt plads gennem skolevejlederen. Noget 
særligt i år var besøget på Høvelte kaserne, hvor 27 elever i en uge op
levede konstabelhverdagen. Ugen var »utrolig sjov og spændende«.

II. og Hig kemi mellemniveau var på heldagsekskursion til Statoil olie
raffinaderiet i Kalundborg den 23/10.

Børnehaveklasserne i Oktober: Var i teatret og se »Gummitarzan« og 
på besøg hos Farum politi. Spørgsmålet om, hvormange røvere politiet 
havde fanget den dag, blev ikke fyldestgørende besvaret. Kursus: Hvad 
er sund og usund mad? Kurset afsluttedes med bagning af pitabrød, hvor
til serveredes hjemmelavet salat.

Introturene for de nye l.g klasser gik til 5 forskellige lokaliteter i fyns- 
området -1- Tokkekøb Hegn.

MKSeniores. Gamle elevers fest fandt, som det er fastlagt i statutterne, 
sted den første lørdag i november. Ca. 250 mødte op. MKS-band - der 
netop har vundet regionalkonkurrencen for rockorkestre med adgangsbil
let til finalen - optrådte. Lanciers. Til stede var også Super-Larsen. Den 
årlige generalforsamling finder sted ultimo januar. Alle oplysninger: Pe
ter Wallengren, Maglehøj 15, 42954420.

Den 12/10 deltog MKS sammen med de øvrige skoler i Farum i »skoler
nes motionsløb«. 6.-10. klasse gennemførte »triatlon«: 250 m svømning, 
10 km cykling og 5 km løb. Børnehave til 3. klasse gik og løb 6 km. 3.-5. 
klasse: 9 km. Ialt bevægede MKS sig 4.983 km på 3 timer.

3. -5. klasse startede 11. september frivillig idræt, hvor man dyrker red
skabsgymnastik og leger med hula-hop, bolde og vimpler m.v. Der er 
plads til flere!

November: 7. klasserne på svampetur. Enorme mængder indsamledes 
og blev (gudskelov) sorteret af en ekspert. Ifølge rapport svingede vurde
ringerne mellem »meget god« og »drønskæg«.

9. klasses drenge vandt amtsmesterskabet 1990 i basketball efter 3 kam
pe. Finalen blev vundet på »nummerfinte« af Mads. Den 5/12 går holdet 
videre til regionsstævne på Bornholm.

Kirsten Bogh var sammen med 2 andre lærere fra Farum i Mont St. 
Aignan, Nordfrankrig for at studere det franske skolesystem og skabe 
kontakt med henblik på elevudvekslinger.
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DRAMA PÅ MKS

I skoleåret 1990/1991 startede vi for første gang med egentlig dramatikun
dervisning på mellemniveau på Marie Kruses Skole. Der blev oprettet et 
dramahold bestående af 11 enthusiastiske piger. De to foregående år 
havde jeg iscenesat 2 større musicals med interesserede elever fra hele 
skolen, og hvad dette har givet af erfaringer, oplevelser, forståelse for 
skuespilkunsten med videre samt, hvad det har kostet af anstrengelser, 
arbejde og slid véd i al fald de implicerede!

Nu skulle dramaundervisningen sættes i system og organiseres som et 
egentligt eksamensfag. Det krævede, at den teoretiske side af faget ikke 
måtte forbigås samtidigt med, at den skulle integreres i det praktiske ar
bejde med skuespilteknik, instruktion og iscenesættelse, improvisation, 
maskering og kostumering, PR-arbejde samt meget, meget mere.

Det teoretiske stof blev dels præsenteret og gennemgået i nogle indle
dende teoritimer, hvortil eleverne fik udleveret en lille grundbog om sce
neformer, skuespilgenrer og spillestil gennem tiderne, og dels undervejs i 
forløbet med det praktiske arbejde. Dette indledtes med en række impro
visationsøvelser til indøvelse af diverse sceniske færdigheder.

Et sådant arbejde indbyder både til morskab, eftertænksomhed, selver
kendelse, fortrolighed og skærpet iagttagelse af omverdenen. Der er både 
blevet tænkt og følt undervejs, og eleverne véd i al fald nu, hvad der me
nes med: statusspil, kropssprog, følelseserindring/følelsesskift, maskens 
magi, undertekster osv.

Vi har haft 2 gæstelærere på besøg og været til adskillige teaterforestil
linger, hvor vi bl.a. har arbejdet med forestillingsanalyse samt talt med et 
par skuespillere »bag scenen«.
Årets arbejde er foreløbig kulmineret i vores egen opsætning af »Be
rnarda Albas Hus« af Garcia Lorca på MKS. Forestillingen må betegnes 
som en succes, selv om den ikke var det publikumstrækplaster som de 
foregående store musicals har været. Dette kan skyldes flere ting, men 
nok først og fremmest at stykket ikke er så alment kendt, at vi var for
holdsvis få medvirkende, og at et ungt publikum som eleverne på MKS 
fortrinsvis vil søge til en genre som musicalen med dens folkelighed, fest 
og farver, når de går i teatret.

Vi mener dog selv, at vi rimeligt præcist ramte en stemning og en følel
sesmæssig konflikt, som fængslede flertallet af det publikum, der overvæ
rede forestillingen.

Jeg håber, at dramaundervisningen på MKS er kommet for at blive, da 
den er overordentlig lærerig i mere end én forstand.

Teaterarbejde er - om noget - teamwork i ordets bedste betydning, 
hvor alle er lige uundværlige og ansvarlige for det endelige produkt. Hér 
er det umuligt at »gemme sig« eller »stå af«, hvis forestillingen skal lyk
kes.

Birgitte Schierbeck
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Feature-dage i Løgumkloster 20.-22. marts

Inspireret af det dejlige danske forår havde lærerne i Løgumklosteraf- 
delingen planlagt 3 featuredage (lige inden påskeferien), hvor alle elever 
samt lærere arbejdede med emnet: Forår.

Eleverne arbejdede i flere forskellige »værksteder« på tværs af klasse 
trinene og lærte dermed om 
foråret på forskellig vis.

Vejret, naturens vidun
dere, dyrelivet, gække
breve m.m. blev h.h.v. un
dersøgt og udarbejdet.

Børnene skulle i et af 
værkstederne desuden lave 
mad, som var sund og vel
smagende. Et af produk
terne var dog mindre 
sundt, nemlig en dejlig 
kage, der skulle nydes i den 
sidste time inden ferien.

Inden kagespiseriet opførte alle de implicerede børn samt musik
lærerne et samlet værk ved navn »Vår«. Dette var arrangeret for både 
blokfløjter, klokkespil, dansere m.fl. Eleverne fremviste et godt værk, og 
dette var en festlig afslutning på emnets bearbejdelse.

Lærerne i Løgumkloster.

Il.ax på farten - en studietur til Rusland

På trods af mange bekymringer og ivrige diskussioner, mødtes Il.ax søn
dag formiddag d. 17. marts 1991 i lufthavnen. Rejsemålet var Rusland og 
formålet: studietur.

- og hvilken studietur!!
Efter en ca. 2 timers flyvetur, med det nok så berygtede flyselskab 

Aeroflot, stod vi i Leningrad, (en anelse lettede over at have fast jord 
under fødderne igen!) med blandede følelser, og skønt ingen vidste 
HVAD denne tur ville bringe, var alle i højt humør! Vi blev budt velkom
men til USSR og det sovjettiske system af vores guide Katja, som havde 
en lille overraskelse; vores hotel var blevet ændret.... og sådan blev det 
ved; Revolutionsmuseet blev til 2. Verdenskrigsmuseet, Bolsjojteatret 
blev til folklore, hotellet i Moskva blev også ændret og vi fik aldrig set 
Leninmuseet.

29



Derimod prøvede vi at veksle sort, bytte gamle t-shirts til militærjakker 
og købe div. billige drikkevarer hos hotelrestaurantens nok så diskrete 
tjenere, til nattens festligheder....

Vi besøgte byens fineste restauranter, så kunst i metroen, erfarede 
hvor svært det kan være at opdrive Pepsi-cola, oplevede den stolte russi

ske kø-tradition, kørte 700 km mel
lem Leningrad og Moskva i et 
»1.klasses« nattog, så arbejdstempo 
og fordeling i et land med en ar
bejdsløshedsprocent på 0%, over
nattede på russiske 4 stjernede ho
teller, fik alligevel luftet smokingen i 
Bolsjoj-teatret, udvekslede indtryk i 
de sene nattetimer, med en flaske 
billig - men god - vodka i hånden, 
stod på den Røde Plads, og Claus 
gav opvisning i russisk folkedans.

En begivenhedsrig tur, med stof 
til eftertanke.

Tak til alle deltagerne - og endnu 
en skål for Cathrine, som desværre 
blev syg og aldrig nåede med...

En særlig tak til Claus og Signe, som så flot overtog vores forældres 
rolle og fik os alle (også Berit, som sad fast i paskontrollen i Moskva i Vi 
time!) hjem i god behold.

Viva il.axl!
Rikke M. Il.ax

II bv’s studietur til Rom, marts 1991

Opsynsmænd: Carsten Bjerg & Christian Bohr.
Hele klassen mødtes på Farum Station fredag den 15. marts, hvor vi 

med tårer i øjnene og kleenexerne fremme tog afsked med »sørgende« 
forældre, søskende og kærester.

Den følgende dag tilbragte vi i München, hvor vi skulle se det berømte 
»Glockenspiel« - men selv Chr. Bohr måtte indrømme, at det var lidt af 
en skuffelse! Vi nåede også lige at se det meget spændende DEUTS
CHES MUSEUM og det meget larmende HOFBRÄUHAUS.

Turen gik videre til Italien, hvor vi bl.a. så domkirken i Firenze. Deref
ter fortsatte vi til Rom og blev indlogeret på et såkaldt vandrerhjem. 
Dette lå MEGET langt fra Roms centrum.

Alt gik dog ikke som planlagt....

30



Pompei-turen gik i vasken onsdag (fordi eleverne var for længe om at 
stå op! Red.), men gennemførtes heldigvis om fredagen. Da vi besøgte 
Villa d’Este i Tivoli, var springvandene ude af drift. Vores besøg på en 
italiensk vingård blev en succes, selvom de kun talte italiensk (Bohr var 
hjemme som sygepaser denne dag). Derudover var Forum Romanum 
lukket.

TRODS disse småting var det en rigtig god og oplevelsesrig tur, hvor 
besøgene til Colosseum og Peterskirken, Vatikanstaten og et romersk 
gymnasium var nogle af højdepunkterne. Vi fik et godt indblik i gymna
sieelevernes dagligdag og fik nogle venner fra gymnasiet, der holdt en fest 
for os en aften.

For de flestes vedkommende blev aftnerne tilbragt på DEN SPAN
SKE TRAPPE, hvor pigerne fik indblik i, hvad de italienske »mænd« 
tænkte på!

Carsten Bjerg og Christian Bohr viste sig at være to yderst tolerante og 
venligsindede mennesker.

Vejret var godt næsten hele ugen, og alle var enige om, at det var en 
RIGTIG GOD TUR, trods diverse forhindringer.

Rom er BYEN, vi varmt kan anbefale....
På Ilbv’s vegne 

Mette S. og Caroline

ll.z’s studietur - Norditalien

Ja, Benn’s bus skulle jo have kørt kl. 17.30 den fredag. Men hvor var Jens 
B.? Han var smækket inde på klinikken; heldigvis reddede en flink mand 
Jens B., der blev mødt med en velfortjent klapsalve på MKS.

Ned gennem alperne kæmpede Bjørnen en brav kamp mod klassens 
førende drenge for at beholde sin status som Farums bedste kort-haj. Om 
det lykkedes ved jeg ikke, men vi fik da illustreret det gamle ordsprog: 
Tab og vind med samme sind. Vel ankommet til Lido di Jesolo - en by 
lige efter tøsernes smag, indkvarteret på hotel St. Ambrogio, blev byens 
hotteste? diskotek besøgt - og hvilket besøg!

Søndag gik turen til Verona, hvor nogle oplevede en italiensk fodbold
kamp: Verona - Fuggia; de danske rooligans kan godt gå hjem og lægge 
sig. Mandag og tirsdag blev byen, som består af 118 småøer, Venedig, be
søgt; Markuspladsen og kirken blev beundret, og man gik derefter på 
egen hånd i byen med en eneste lyskurve.

En by, der bestemt er flere besøg værd. Via Ravenna ankom vi onsdag 
til en kurby, Montecatini, lidt vest for Firenze, hvor vi blev indkvarteret 
i et gammelt hotel, fyldt med døds-bo møbler, og mere tørt brød om mor
genen end troet muligt. Firenze, som tidligere var Europas kunstneriske 
og kulturelle centrum, er bl.a. berømt for sin kæmpemæssige domkirke.
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Det er en stor by, med så mange seværdigheder, at det kræver et læn
gere besøg, før man virkelig har oplevet Firenze.

Fredag besøgte klassen middelalder byen Siena.
Efterhånden var forsamlingen så træt, at det var de færreste, der besteg 

Rådhusets klokketårn (Torre del Mangia), der med sine 102 m, kunne 
byde på en flot udsigt over byen og den vifteformede rådhusplads.

II.z havde en god tur til Norditalien (en uge er tilpas tid til »socialt sam
vær« mellem 27 mennesker), vi lærte ihvertfald en del om italiensk disko
tekkultur, og italienerne er vel nok et venligsindet og åbent folkefærd.

Sanne Ø.Hl.z

Forårsarrangementet april 1991 eller 
forårskoncert på en ny måde

Aftenen var imødeset med store forventninger og med megen nervøsitet. 
Dette viste sig helt og aldeles ubegrundet, jeg tror aldrig, vi har haft så 
stort et publikum, der var trængsel om pladserne, og mange kunne kun 
tilbydes ståplads, men hvor der er hjerterum, er der husrum, og der var 
en dejlig positiv stemning. En varm tak for den store opbakning, I viste 
arrangementet.

Det viste os, at ideen med at inddrage samtlige kreative fag på den ene 
eller anden måde var god. Eleverne var glade og stolte over at vise, hvad 
de kunne præstere.

De ca. 15 lærere, der stod bag aftenens program, var meget glade for 
den gode måde, eleverne havde arbejdet med projektet. Det blev afviklet 
planmæssigt uden »slinger i valsen«, og taget i betragtning, at henved 200 
elever fra bh.-kl. - 6. kl. stod på scene i løbet af aftenen, var det en impo
nerende præstation.

Midt i programmet var indlagt en pause på 45 min., hvilket gav publi
kum lejlighed til at få tid til at nyde serveringen, flot styret af 6c, samt 
cafemusikken, og udstillingen af sløjdarbejder - håndarbejder og form
ningarbejder.

Det var en aften, der glædede os alle meget.
V.H. 1991
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Berlin - die neue Metropole

41 tiende-klasse-elever og fire lærere var i dagene 22.-26. april i Berlin. 
For mange var det første gang i Berlin, for de fleste første gang efter »mu
rens fald«.

Berlin er bestemt ikke blevet kedeligere - nu får man to byer på samme 
tid uden visum, uden ventetid, uden tvangsveksling og med masser af op
levelser. Potsdam, som før lå uden for besøgsvisumzonen, kan nu besøges 
med lokaltog på en eftermiddag.

Indkvarteringen på et tidligere STASI-heim hører til en af de mere 
blandede fornøjelser. »Das Haus der Mauer« (Murmuseet) ved check
point Charly er blevet endnu mere aktuelt efter omvæltningerne.

Det var en flok meget trætte elever, der blev sat af bussen på MKS’ 
parkeringsplads St. Bededags morgen.

BgHO.a-b.
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