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Rungsted private Realskole

1968-69

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



Rungsted private Realskole
Skoleåret 1968-69



Skolebestyrer Carl Bengtsson træffes 
tirsdag til fredag kl. 12-13.
Desuden torsdag kl. 17-18.
Tlf. 86 32 81.

Inspector E. Hempel træffes
efter nærmere aftale.
Tlf. 86 28 38.

Skolens pedel: Hr. Åge Øhlers Pedersen.
Uden for skoletid tlf. 86 28 38.
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Skolens struktur og styrelse
Rungsted Privatskole blev oprettet som selvstændig for

beredelsesskole i 1920, da den ved statens overtagelse af 
Rungsted Kostskole blev udskilt fra denne. Indtil da var 
dens navn „Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole“. End
nu i de første år efter udskillelsen havde skolen til huse 
i Statsskolens bygning. - Den daværende forældrekreds 
dannede imidlertid et aktieselskab med det formål at få 
opført en selvstændig bygning til skolen. Ved skoleårets 
begyndelse i 1923 stod bygningen på Vestre Stationsvej 
færdig, og indvielsen fandt sted den 5. september s. å.

Skolen fortsatte som privat forberedelsesskole, indtil den 
i august 1954 opnåede statsanerkendelse som friskole. Sam
tidig hermed blev skolen udvidet med 6., 7. og 8. klasse, og 
den har siden modtaget tilskud efter friskoleloven. I over
ensstemmelse med friskolelovens vilkår for anerkendelse 
af skolen som friskole blev det på selskabets ordentlige 
generalforsamling den 22. juni 1956 vedtaget, at aktiesel
skabet skulle opløses, og at dets aktiver og passiver skulle 
overdrages til en selvejende institution, der fik navnet 
„Rungsted Privatskole“.

Folkeskoleloven af 1958, der blandt andet indførte den 
7-årige grundskole, har stillet privatskolen overfor betyde
lige krav med hensyn til mere plads. Man har derfor i 
årene 1961-63 ladet opføre en fløj til den eksisterende 
bygning. Tilbygningen blev taget i brug ved begyndelsen 
af skoleåret 1963-64.

Ved undervisningsministeriets skrivelse af 12. april 1965 
har skolen fået ret til afholdelse af realeksamen og latin
prøve.

Siden 1965 har der til skolen været knyttet børnehave
klasse.

I august 1967 begyndte for første gang en kursusklasse, 
der på to år fører frem til realeksamen.

Skolen drives af en styrelse, der vælges af forældrekred
sen på den årlige generalforsamling i overensstemmelse 
med vedtægternes § 10. Om styrelsesforholdene henvises 
iøvrigt til skolens vedtægter, der er aftrykt i denne års
beretning side 25.



4

I skoleåret 1968-69 har skolens styrelse haft følgende 
medlemmer:

Fru Else Warburg, formand.
Advokat Niels Heilbuth, kasserer.
Ingeniør Bent Abildstrøm, næstformand.
Grosserer Aage Andersen.
Fru Inger Louise Greisen. 
Bogtrykker Hans Langkjær. 
Dr. med. Knud Skadhauge.

Rungsted Privatskoles forældre- 
og elevfond a

På den årlige generalforsamling i 1965 blev der givet 
overvældende tilslutning til tanken om at søge oprettet 
et fond til afholdelse af udgifter i forbindelse med sko
lens arbejde, som ikke falder ind under den almindelige 
drift.

Et af skolens styrelse i denne anledning nedsat udvalg 
fremsatte på skolens generalforsamling den 21. juni 1966 
forslag til statutter for „Rungsted Privatskoles Forældre- 
og Elevfond“.

Fondens mål er: „at yde støtte Hl alle sådanne opgaver, 
som tjener skolens arbejde som pædagogisk og kulturel 
institution, og til hvis gennemførelse der ikke kan skaffes 
dækning på skolens almindelige budget.“

Iflg. statutterne administreres fondens midler af en sty
relse på 5 medlemmer, der vælges af skolens generalfor
samling for 2 år ad gangen. Skolens bestyrer er dog „født“ 
medlem af fondsstyrelsen. Den på generalforsamlingen i 
1968 valgte fondsstyrelse er: skolebestyrer Carl Bengtsson, 
fhv. skolebestyrerinde, fru Johanne Hermansen, fru Inger 
Louise Greisen, fru Else Warburg og overlæge, dr. med. 
Knud Skadhauge (formand).

Bidrag til fonden modtages med tak.
Adressen er: Rungsted Privatskoles forældre- og elevfond, 

Bolbrovej 81, Rungsted Kyst.
Gironummer 14 28 81.

Landmandsbankens Rungsted-afd. kontonummer 6-19847.
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Elever 1968-69.
Skolen er en fællesskole, der optager elever fra 6 %-7 års

alderen og underviser dem gennem hele den undervis
ningspligtige alder. Efter 7. hovedskoleklasse kan elever, 
der ønsker det, og som skolen skønner egnede, i henhold til 
skoleloven af 1958 søge optagelse i skolens 1. realklasse. De 
øvrige elever kan fortsætte i skolens 8. og 9. klasse. Med 
afgangsprøve fra 9. klasse kan elever fortsætte på 2-årigt 
realkursus.

Elever i børnehaveklassen 1968/69
Jens Henrik Alsing, Hørsholm
Henrik Bach, Rungsted
Carsten Fich, Kokkedal
Nikolaj Ipsen, Trørød
Henrik Jürs, Humlebæk
Casper Kasting, Rungsted
Niels Frederik Keiser-Nielsen, Kokkedal
Nils Klarlund, Rungsted
Søren Lorenzen, Hørsholm
Adam Nørgaard, Espergærde
Peter Skieller, Hørsholm
Lone Bjørn Andersen, Kokkedal
Marina Boch-Andersen, Snekkersten
Pernille Bækgård, Rungsted
Eva Hagman, Rungsted
Hellen Elisabeth Hviid-Nielsen, Hørsholm
Rikke Juul Nielsen, Nivå
Astrid Kampen, Rungsted
Pernille Knudtzon, Kokkedal
Marie Louise Langkjær, Rungsted
Bente Wolder Madsen, Hørsholm
Annemarie Petersen, Rungsted
Nanna Merete Schiøttz, Hørsholm
Maria Tholstrup, Vedbæk
Pernille Tholstrup, Vedbæk
Mette Ulrick-Madsen, Espergærde

Elever i 1. klasse 1968/69
Jesper Andersen, Hørsholm
André Briand de Crevecoeur, Humlebæk
Morten Eldrup-Jørgensen, Hørsholm
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Nils Christian Foss, Vedbæk
Henrik Flødstrup, Hørsholm
Peter Faarkrog, Hørsholm
Thomas Anker Heegaard, Vedbæk
Thomas Lau Hermansen, Skodsborg
Claes Bo Brømsøe Ibsen, Hørsholm
Jacob Lollesgård, Humlebæk
Mikkel Palsby, Rungsted
Michael Persson, Vedbæk
Christian Ove Petersen, Rungsted
Kim Bang Pitzner, Kokkedal
Jesper Møller Riis, Nivå
Henrik Schmith, Espergærde
Knud Sinding, Rungsted
Mogens Tholstrup, Vedbæk
Michael Vecht, Nivå
Britt Gottschau, Kokkedal
Helle Louise Greisen, Nivå
Katharina Louise Gyldenkrone-Rysensteen, Hørsholm
Anne Marie Hahn-Petersen, Rungsted
Birgitte Krogh, Kokkedal
Nanette Plum, Rungsted
Charlotte Reimers, Humlebæk
Lone Schiøtz, Rungsted
Pernille Schou-Nielsen, Rungsted
Luise Smidth, Rungsted
Anette Splidholm Rasmussen, Rungsted
Susanne Pauline Svendsen, Rungsted

Elever i 2. klasse 1968/69
Henrik Steen Andersen, Holte
Lars Christian Andersen, Humlebæk
Søren Christian Andersen, Vedbæk
Vilhelm Eigil Hahn-Petersen, Rungsted
Lars Henrik Hall, Rungsted
Hans Henrik Heidensieben, Rungsted
Lars Verner Jørgensen, Vedbæk
Axel Kampen, Rungsted
Mads Henrik Keiser-Nielsen, Kokkedal
Ulrik Ardenkjær-Madsen, Hørsholm
Steen Olfert Madsen, Rungsted
Christian Monies, Kokkedal
Jan Toft Rasmussen, Vedbæk
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Morten Skieller, Hørsholm
Peter Niels Westergård, Espergærde 
Bo Zimmermann, Kokkedal
Helle Benedicte Alsing, Hørsholm 
Anne Mette Andersen, Rungsted 
Bodil Maria Andersen, Rungsted 
Birgitte Anker, Rungsted 
Claire Glover, Kokkedal 
Eva Langkjær, Rungsted 
Merete Mærsk, Rungsted 
Isa Nørgaard, Espergærde 
Merete Otzen, Espergærde 
Line Sloma, Usserød
Christina Wagner Smitt, Vedbæk 
Anna von Spreckelsen, Hørsholm 
Margaret Helen Steentoft, Espergærde

Elever i 3. klasse 1968/69
Jesper Alstrøm, Rungsted
Niels Michael Andersen, Humlebæk
Stefan Ellinger, Kokkedal
Bo Grønlund, Espergærde
Marc Hansen, Vedbæk
Steffen Peter Anker Heegaard, Vedbæk 
Hans Henrik Hviid-Nielsen, Hørsholm 
Niels Erik Kopp, Hørsholm 
Lars Kaaber, Kokkedal
Jesper Langkjær, Rungsted
Peter William Messerschmidt, Rungsted 
Henrik Tornblad Nielsen, Hørsholm 
Carsten Pehrsson, Espergærde 
Rolf Schütze, Rungsted
Rasmus Tholstrup, Vedbæk
Peter William Thrane, Humlebæk 
Cim Ulrick-Madsen, Espergærde 
Pernille Andersen, Vedbæk 
Annelise Glover, Kokkedal 
Malene Grønvald, Rungsted 
Inge-Lise Hørud-Madsen, Kokkedal 
Elsebeth Maja Kjølhede, Hørsholm 
Anja Fischer Møller, Kokkedal 
Agnete Philipson, Rungsted
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Elisabeth Preusse, Hørsholm
Lisbet Ravn, Kokkedal
Lene Ritha Schrøder, Vedbæk
Charlotte Smidth, Rungsted
Charlotte Tranberg, Vedbæk 
Kirstine Vedel, Hørsholm

Elever i i. klasse 1968/69
Ege Schiller Arp-Hansen, Humlebæk 
Kristian Skou Birch, Espergærde 
Jes Blinkenberg, Hørsholm
Klaus Eldrup-Jørgensen, Hørsholm
Klaus Hinsch, Nivå
Bo Thorn Jakobsen, Vedbæk
Morten Juul Nielsen, Nivå
Claus Kjær, Kokkedal
Lars Toft Rasmussen, Vedbæk
Henrik Schou-Nielsen, Rungsted
Morten Thale, Kokkedal
Birgitte Merete Bentzen, Rungsted
Mette Bisgaard, Hørsholm
Eva Elisabeth Bojesen, Rungsted
Pia Alexandra Combe, Rungsted
Helle Hviid-Nielsen, Kokkedal
Tine Keiscr-Nielsen, Kokkedal
Susanne Krogh, Kokkedal
Lise Merete Wolder Madsen, Hørsholm
Charlotte Munksgaard, Helsingør 
Marianne Ulrik Nielsen, Rungsted 
Caroline Palsby, Hørsholm 
Charlotte Petersen, Rungsted
Anina Beatrice Rasmussen, Rungsted
Anne Schäffer, Hørsholm
Karin Sven Sørensen, Rungsted
Helle Valentin-Hjort, Vedbæk
Lene Wendelboe, Klampenborg 
Marianne Wiggers, Hørsholm

Elever i 5. klasse 1968/69
Peter Albrecht, Hørsholm 
Niels Andersen, Rungsted 
Peter Michael Barfoed, København
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Kim Peter Berger, Hørsholm
Poul Flemming Berth, Snekkersten
Marc Christiansen, Nivå
Stig Verner Jørgensen, Vedbæk
Lars Peter Gaiberg Petersen, Kokkedal
Poul Michael Plum, Rungsted
Thomas Munk Plum, Hørsholm
Søren Riis, Nivå
Hans Henrik Skieller, Hørsholm
Jesper Sloma, Kokkedal
Filip von Spreckelsen, Hørsholm
Kresten Sylvest, Klampenborg
Klaus Vecht, Nivå
Hans Henrik Strange Vognsen, Espergærde 
Lisbeth Faarkrog, Hørsholm
Maria Louise Hermansen, Skodsborg
Michaela Hover, Rungsted
Anne Kierulf, Vedbæk
Birgitte Kofoed, Kokkedal
Pia Lorenzen, Hørsholm
Henriette Madsen, Rungsted
Birgitte Gyde Nielsen, Espergærde
Lene Ohlmann, Rungsted
Birgitte Risager-Hansen, Hørsholm
Annabel Wagner Smitt, Vedbæk
Lone Thomsen, Vedbæk
Elisabeth Vedel, Hørsholm

Elever i 6. klasse 1968/69
Morten Abildstrøm, Kokkedal
Søren Barslund, Hørsholm
Nis Henrik Görrissen, Rungsted
Bo Gottschau, Kokkedal
Morten Grønvald, Rungsted
Henrik Ingemann, Skodsborg 
Gert Verner Jørgensen, Vedbæk 
Allan Koch, Vedbæk
Niels Munksgaard, Helsingør
Anker Juul Nielsen, Nivå
Ege Juul Nielsen, Nivå
Oscar Kragh Petersen, Rungsted
Christian Philipson, Rungsted
Tom Raffel, Skodsborg
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Peter Ravn, Kokkedal
Edward James Steentoft, Espergærde 
Søren Sylvest, Klampenborg
Dorte Monica Christensen, Humlebæk
Marie Elisabeth Cortsen, Rungsted
Lina Ellinger, Kokkedal
Beatrice Eich, Kokkedal
Charlotte Hall, Rungsted
Ingelise Hansen, Nivå
Tine Fabricius Hansen, Hørsholm
Mette Kjær, Fredensborg
Dorthe Knudsen, Vedbæk
Grete Larsen, Rungsted
Susanne Lomholt, Kokkedal
Adis Kolding Olsen, Espergærde

Elever i 7. klasse 1968/69
Lars Erik Andersen, Rungsted 
Jørgen Bække, Nærum 
Hans Henrik Delbanco, Rungsted 
Peter Alexander Foss, Vedbæk 
Ole Michael Frellsen, Rungsted 
Jørgen Fæster, Nivå 
Ulrik Hinsch, Nivå 
Axel Kjølhede, Hørsholm 
Hans Henrik Kopp, Hørsholm 
Otto Tyge Krabbe, Vedbæk 
Ebbe Madsen, Humlebæk 
Jens Monberg, Rungsted 
Klaus Pedersen, Vedbæk 
Per Toft Rasmussen, Vedbæk 
Michael Severinsen, Vedbæk 
Henrik Sven Sørensen, Rungsted 
Klavs Torkel Weis-Fogh, Rungsted 
Birgitte Andersen, Rungsted 
Christine Hermann, Kokkedal 
Anne Mette Høeberg, Rungsted 
Susanne Hørud-Madsen, Kokkedal 
Bodil Arno Jensen, Rungsted 
Pia Kjær, Espergærde
Lene Klinkby Hansen, Humlebæk 
Anne Marie Lyre, Humlebæk
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Marianne Pedersen, Vedbæk 
Tine Schlütter, Kokkedal

Elever i 8. klasse 1968/69
Niels Krogh Andersen, Rungsted 
Peter Goth Engel, Hørsholm 
Carsten Fredsbo, Hørsholm 
Jack Scyberg Jeppesen, Hittorp, Sverrig 
Peter Horni Knudsen, Rungsted 
Ro Lassen, Hørsholm 
Niels Christian Møller, Rungsted 
Per Uldal, Hørsholm 
John Wilhjelm, Hørsholm 
Dorrit Albrecht, Hørsholm 
Anne Gottschau, Kokkedal 
Hanne Henningsen, Snekkersten 
Aase Tang Holbek, Hørsholm 
Pia Marianne Larsen, Hørsholm 
Agnete Poulsen, Hørsholm 
Birgitte Friis Poulsen, Helsingør 
Nanna Selchau, Humlebæk 
Annette Wengler, Vedbæk 
Anne Westergård, Rungsted

Elever i 9. klasse 1968/69 
Peter Olsen Bock, Vedbæk 
Bjarne Gottlieb, Rungsted 
Philip Hartmann, Rungsted 
Per Hollesen, Rungsted
Martin Scott Jørgensen, Hørsholm
Peter Andreas Munch Koefoed, Rungsted 
Tom Edelskov Møller, Humlebæk 
Per Halby Nielsen, Humlebæk 
Søren Werner Petersen, Hørsholm 
Hans Peter Skarring, Ålsgårde 
Peter Svendsen, Rungsted 
Dorrit Daell Bjerrum, Hørsholm 
Ann-Sophie Krönlein, Espergærde 
Conny Rasmussen, Hørsholm

Elever i I. real 1968/69 
Christian Bentzen, Rungsted 
Jannik Buchgård, Vedbæk
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Thomas Esbo, Hørsholm
Ole Felsted, Rungsted
Jens Peter Holm, Rungsted
Peter Richter Jensen, Kokkedal
Søren Knudsen, Vedbæk
Jesper Henrik Lyre, Humlebæk
Carsten Ohlmann, Rungsted
Henrik Svendsen, Helsingør
Svend Mikkel Weis-Fogh, Rungsted
Hanne Christensen, Vedbæk
Anne Greisen, Rungsted
Lisa Hage, Hørsholm
Anne Marie Daniel Hansen, Rungsted
Hanne Henriques, Humlebæk
Marianne Hørud-Madsen, Kokkedal 
Berit Ruud Jensen, Snekkersten
Maria Christina Haugård Jensen, Hørsholm 
Kitt Winnie Jørgensen, Vedbæk
Merete Lykke Larsen, Snekkersten 
Benedicte Louis-Hansen, Vedbæk 
Marianne Gyde Nielsen, Espergærde 
Anne-Kari Kirkemann Rasmussen, Vedbæk 
Charlotte Vedel, Hørsholm

Elever i II. real 1968/69
Thomas Bartholin Bindslev, Hørsholm 
Hans Peter Hjerl, Hørsholm
Henning Hjerl, Hørsholm
Bo Jung Johansen, Hørsholm
Anders Kopp, Hørsholm
Niels-Åge Nielsen, Hørsholm
Johan Axel Nyrop, Rungsted
Erland Peiilicke, Hørsholm
Peter Munk Plum, Hørsholm
Kim Raffel, Skodsborg
Michael Rand, Nivå
Gorm Sandorf, Hørsholm
Jeppe Skadhauge, Humlebæk
Jens Robert Aalborg, Rungsted
Pia Bjørnsson, Hørsholm
Mie Merete Bræstrup, Hørsholm
Pernille Foss, Trørød
Birgitte Daniel Hansen, Rungsted
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Annette Juelner, Espergærde
Else Klitgård, Rungsted
Annette Pedersen, Vedbæk
Lene Mose Pedersen, Rungsted
Elizabeth Nicole Lind Poulsen, Hørsholm
Rirgitte Rosetzsky, Hørsholm

Elever i III. real 1968/69
Peter Wied Nellemann, Hørsholm
Rirgitte Delbanco, Rungsted
Marianne Friedel, Hørsholm
Birgitte Groes, Hørsholm
Annette Hinsch, Nivå
Grete Holm, Rungsted
Christiane Høed, Rungsted
Bolette Jantzen, Rungsted
Pernille Nygaard Jespersen, Rungsted
Dorinda Juhl, Hørsholm
Karen-Lise Mynster, Hørsholm
Cathrine Nielsen, Vedbæk
Anne Lise Uhrskov Petersen, Hørsholm
Bente Polano, Rungsted
Christina Lind Poulsen, Hørsholm
Dorte Riise-Jørgensen, Rungsted

Elever i I. b. Kursusklasse 1968/69
Ole Arnbak, Rungsted
Jens Henrik Clausen, Hørsholm
Peter Holst, Humlebæk
Eric Conrad Munch Koefoed, Rungsted
Carl Madsen, Hørsholm
Erik Piesner, Rungsted
Merete Andersen, Hørsholm
Trine Bentsen, Rungsted
Liselotte Bojesen, Rungsted
Anne Birgithe Trampe Broch, Rungsted
Kirsten Bugge Christensen, Hørsholm
Birgitte Frellsen, Kokkedal
Mette Hasselbom, Rungsted
Dorte Henning, Espergærde
Lise Henningsen, Snekkersten
Ann-Birgitte Bendz Mikkelsen, Espergærde
Lena Kolding Olsen, Espergærde
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Christina Risom, Rungsted
Henriette Selchau, Humlebæk
Camilla Vedel, Hørsholm

Elever i III. b. Kursusklasse 1968/69
Jan Degner, Hørsholm
Jørgen Hage, Hørsholm
Lars Klinkby Hansen, Humlebæk
Peter Friis Poulsen, Helsingør
Svend Prip, Rungsted
Peter Carsten Sørensen, Hørsholm
Ann Rlume-Knudsen, Hørsholm
Liselotte Rregnedal Hansen, Hørsholm
Ellen Margrethe Bugge, Hørsholm
Anne Wengel Hansen, Hørsholm
Hanne Herskind, Rungsted
Kirsten Jensen, Rungsted
Annette Kryger, Snekkersten
Susanne Louring, Hørsholm
Hanne Rasmussen, Hørsholm
Anette Stenderup, Hørsholm
Pernille Weis-Fogh, Espergærde

Skolens lærere.
Carl Bengtsson, skolebestyrer.
Fulvia Bengtsson, klasselærer i 4. klasse.
Vibeke v. Bennigsen.
Bente Bentzen.
Sven Boch-Andersen, klasselærer i I. b. real.
Eigil Hempel, klasselærer i 9. klasse.
Gudrun Hornegård, klasselærer i HI. real.
Anna Kleiminger, klasselærer i 5. klasse og 7. klasse.
Birgit Leerbeck, klasselærer i 3. klasse.
Bertil Lineli, klasselærer i I. real.
Else Madsen.
Vagn Nørgaard.
Aslaug Perkov, klasselærer i 6. klasse.
Thomas Pulickal, klasselærer i 8. klasse.
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Knud Loft Rasmussen, klasselærer i 1. klasse.
Rolf Schütze.
Lis Stolberg, klasselærer i 2. klasse.
Inge Stoltenberg, klasselærer i III. b. real.
Victor Øllgård Sørensen, klasselærer i II. real.
Kirsten Weis-Fogh.
Else Hansenmeyer, skolepsykolog.
Skolens sekretær: Sonja Ronzoni.

Frikvarter
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Skolebetalingen.
Satserne er for 1969/70 fastsat således:

1. og 2. barn 3. barn
Børnehaveklasse ....... 90 kr........................... 60 kr.
1. klasse ...................... 90 kr........................... 60 kr.
2. klasse ...................... 90 kr............................ 60 kr.
3. klasse ...................... 90 kr............................ 60 kr.
4. klasse ...................... 100 kr............................ 65 kr.
5. klasse ...................... 100 kr............................ 65 kr.
6. klasse ...................... 100 kr............................ 65 kr.
7. klasse ...................... 100 kr............................ 65 kr.
8. klasse ...................... 110 kr............................ 70 kr.
9. klasse ...................... 110 kr............................ 70 kr.

I. real ...................... 110 kr............................ 70 kr.
II. real ...................... 110 kr........................... 70 kr.

III. real ...................... 110 kr............................ 70 kr.
1. og 3. kursusklasse ........................................... 120 kr.
4. barn går frit, såfremt alle fire søskende går i skolen 

samtidigt.
Skolepengene bedes venligst indbetalt inden for de før

ste 10 dage i måneden.

Aftalte penge eller checks udbedes.

Udmeldelse af skolen må ske skriftligt med to fulde måne
ders varsel; der betales altså for den måned, i hvilken ud
meldelsen sker og for de to følgende. Midlertidig udmeldel
se for kun nogle måneder modtages ikke.

Udmeldelse til 1. juni modtages ikke.

Skolens undervisning.
Undervisningen i alle fag og klasser følger „Undervis

ningsvejledning for folkeskolen“ (Den blå betænkning.)
Ud over det i vejledningen krævede undervises eleverne 

i engelsk fra 4. klasse.
Drengene undervises i sløjd fra 3. klasse.
I 1.-4. klasse er indført deletimer, d. v. s., at en del af 

dansk- og regnetimerne læses med halve klasser.
I 7. klasse undervises i maskinskrivning.
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Fra skoleåret 1965-66 har elever, der efter skolens og 
skolepsykologens skøn har behov derfor, kunnet modtage 
undervisning i dansk (ordblindeundervisning) og regning 
inden for normal skoletid uden ekstra vederlag.

6. og 7. klasses drenge bliver undervist i husgerning.
Som et led i skolens undervisning arrangeres 8 dages 

lejrskole for 8. klasse, I. real og III real.
Valgfri fag

Til realeksamen er fransk og matematik valgfri. Deltagel
se i undervisningen i valgfri fag er afhængig af forældrenes 
ønske, der bedes meddelt skolen i god tid inden skoleårets 
begyndelse. Ønsker en elev fritagelse for prøve i fransk 
eller matematik, må eleven iflg. min. bekendtgørelse af 
20. februar 1967 medbringe skriftlig anmodning herom 
fra hjemmet inden den 20. marts. Skolen kan fraråde prøve, 
dersom det skønnes, at eksamen vil blive væsentlig for
ringet på grund af resultaterne i de valgfri fag.

I II. real er latin valgfrit fag. Undervisningen i latin af
sluttes med „Den lille latinprøve“, som kan bestås med mi
nimumskarakteren 6. En elev, der ikke består latinprøven, 
får ikke latinkarakteren opført på eksamensbeviset. Latin
karakteren medregnes ikke i eksamensresultatet. Ønsker 
en elev, der har deltaget i latinundervisningen, at blive 
fritaget for prøve, er sidste frist for tilbagetræden 3 uger 
før prøven.

Bøger til det nye skoleår kan bestilles gennem skolen, så
ledes at alle bøger ligger klar i klassen den første skoledag 
efter sommerferien.

kursus: 120 kr.
Ved bestilling bedes benyttet skolens boglister, der fås 

ved henvendelse på skolens kontor.

Nye bøger leveres på bestilling til almindelig boglade
pris.

Hele bogsæt kan lejes for det kommende skoleår til flg.
priser:

3. kl.: 40 kr. 8. kl.: 70 kr.
4. kl.: 50 kr. 9. kl.: 70 kr.
5. kl.: 60 kr. I. real: 120 kr.
6. kl. 70 kr. II. real: 120 kr.

7. kl.: 70 kr. III. real: 120 kr.
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Skolelægeinstitutionen:
Skolelægen, dr. A.-M. Ilsøe, assisteret af sundhedsplejer

ske frk. Inge Røssel kontrollerer regelmæssigt elevernes hel
bredstilstand i overensstemmelse med skolelægeloven. - 
Skolelægen er tillige tilsynsførende med de hygiejniske 
forhold i skolen og til rådighed for skolen i alle sager 
vedrørende eleverne, såfremt skolen finder grund til at 
søge lægeråd.

Tuberkulosestationen i Hillerød foretager den årlige tb- 
kontrol af elever og lærerpersonale ved skolen.

Undersøgelse af børnene finder sted i den normale skole
tid og er obligatorisk for alle elever. Ønskes et barn fri
taget, må hjemmet ved hvert skoleårs begyndelse frem
lægge en lægeattest, udstedt på et af sundhedsstyrelsen der
til godkendt skema.

Forældrene indbydes til at komme til stede ved under
søgelsen, særligt når det gælder de yngste årgange.

Tandlægebehandling:
Elever hjemmehørende i Hørsholm kommune har i det 

forløbne skoleår med tilladelse fra kommunalbestyrelse og 
skolekommission deltaget i den gratis tandpleje for ele
verne i Hørsholm kommunes skoler. Behandlingen omfat
ter almindelig tandpleje, men ikke tandregulering.

Konfirmationsforberedelsen
Efter skolelovens bestemmelser skal konfirmationsforbe

redelsen foregå i 7. kl. Konfirmationen kan dog stadig 
henlægges til efteråret i 1. realklasse.

Ulykkesforsikring:
Skolen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der 

yder erstatning for alle ulykkestilfælde, som rammer bør
nene under deres ophold i skolen såvel som på den di
rekte vej til og fra denne og under udflugter, der ledes 
af skolen.

Ingen skadetilfælde er anmeldt til erstatning i skoleåret.
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Ordensregler.

1. Eleverne skal møde senest 5 minutter, før undervis
ningen begynder.

2. Skriftlig meddelelse fra hjemmet skal medbringes, 
hvis en elev ønskes fritaget for gymnastik. Strækker 
fritagelsen sig ud over en uge, fordres der - ifølge mi
nisterielt cirkulære - en lægeattest.

3. Har en elev været fraværende eller af anden grund ikke 
har kunnet forberede sig, må dette samt grunden til 
forsømmelsen meddeles skriftligt.

4. Enhver elev skal have en meddelelsesbog, som hver 
dag skal bringes med til skolen og tilbage til hjemmet. 
Meddelelser fra hjemmet: fritagelse for gymnastik, for
sømmelser o.s.v. bliver underskrevet på skolen. Med
delelser fra skolen bedes underskrevet i hjemmet.

5. Tilladelse til fritagelse fra skolen en enkelt dag eller 
time må forud indhentes hos skolebestyreren.

6. Bøger, huer, overtøj, gymnastiktøj o. lign, må være 
tydeligt mærket med navn. Skolen påtager sig intet 
ansvar for bortkomne sager.

7. Har en elev mistet noget på skolen, bedes det straks 
meldt. Glemte sager opbevares kun i 2 måneder.

8. Legetøj og slikkerier må ikke medbringes på skolen.

9. Det henstilles, at eleverne ikke, uden at det er absolut 
nødvendigt, har penge med på skolen. Penge må ikke 
ligge i overtøjet, men skal straks om morgenen afleve
res til klasselærerinden (-læreren).

10. Ingen elev må forlade skolen uden tilladelse.

11. Slagsmål og voldsomme lege på legepladsen er strengt 
forbudt.

12. Al beskadigelse af skolens bygninger og inventar vil 
medføre erstatningspligt.
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13. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter skoletid, vil 
dette forud blive meddelt hjemmet.

14. Karakterbog og andre meddelelser fra skolen medbrin
ges atter med hjemmets underskrift første skoledag 
efter, at de er afleveret til eleverne.

Adresseforandring bedes straks meddelt skolen.

Når der udbryder smitsom sygdom i en elevs hjem, må 
der straks sendes meddelelse herom til skolen. Er sygdom
men skarlagensfeber, difteritis eller anden farligere syg
dom, må eleven ikke møde på skolen, før det ved læge
attest er godtgjort, at al fare for smitte er forbi.

Optagelse i 1. realklasse:
Uddrag af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 

25 af 9. februar 1961:
Optagelse i 1. realklasse er betinget af, at vedkom

mende er i besiddelse af en sådan modenhed og kund
skabsfylde, at det kan forventes, at han kan følge under
visningen i realafdelingen på tilfredsstillende måde og 
fuldføre undervisningen på normal tid.

Elever, der søger optagelse i en realafdeling på en anden 
skole end den hidtidige, må fremlægge et afgangsbevis og 
en særlig udtalelse fra den hidtidige skole, og optagelses
ansøgningen indgives almindeligvis gennem denne.

Ansøgningen eller afgangsbeviset skal indeholde skolens 
bedømmelse af elevens standpunkt i hovedfagene, frem
medsprog og matematik. Optagelsesansøgningen skal tillige 
være forsynet med skolens udtalelse om elevens egnethed 
for optagelse i 1. realklasse, idet den skal tilkendegive ele
vens mulighed for at følge undervisningen i realafdelin
gen på tilfredsstillende måde og afslutte den på normal tid. 
Der anvendes 3 bedømmelser: Egnet, måske egnet, uegnet.

Den hidtidige skoles skøn er almindeligvis afgørende for 
optagelsen, og er eleven karakteriseret som „uegnet“ eller 
„måske egnet“, kan han kun optages efter en prøve, som 
kun afholdes, såfremt forældrene fremsætter ønske derom. 
Prøven, der afholdes på den optagende skole, overvåges af 
et særligt amtsudvalg.
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Af skolens dagbog.
Det sker, at et skoleår skiller sig ud fra alle andre ved en 
stor og god begivenhed. Man siger år efter: „Det var det år, 
da ..

Mon ikke året 1968-69 vil blive stående som det år, da vi 
første gang gennemførte „novemberugen“?

Der lå mange overvejelser og megen forberedelse bag 
denne uge. Meget af det, man havde ønsket og håbet, gik i 
opfyldelse, noget mislykkedes, men af det hele lærte vi om 
os selv og vore muligheder så meget, at vi i lærerkollegiet 
tør binde an med opgaven endnu en gang i november 1969.

Denne uge, hvor det normale skema var opløst, og lærere 
og elever beskæftiget med helt andre aktiviteter end til 
daglig, hvor mange gode venner af skolen trådte til og 
„blandede“ sig med os, kunne kun gennemføres, fordi alle 
var inde for tanken og med godt humør tog imod den ud
fordring ugen bød. Skolegården bærer endnu præg af ud
smykningsholdets indsats og minder os dagligt om den dej
lige uge i november.

Ellers startede året som vanligt med nogle af de større 
klasser på lejrskole: 8. klasse og I. real tog til Lollands høj
skole under ledelse af fru og hr. Hempel og Mr. Thomas. 
Samtidig tog III. real til Vest-Berlin med fru Hornegård 
og hr. Sørensen.

De tragiske begivenheder i Tjekoslovakiet var ved at rej
se betænkeligheder omkring det forsvarlige i at tage af 
sted, men turen blev gennemført og var uhyre vellykket, 
belærende og udbytterig på alle måder.

Julespillet opførtes også i år både i Hørsholm kirke og på 
højskolen af dygtige elever fra skolens 4. klasse. Som in
struktører virkede fru Kleiminger og fru Bengtsson.

Skoleballet blev som vanligt afholdt fredag før fastelavn, 
og vi havde igen i år den glæde, at mange tidligere elever 
fandt vej herhen den aften. II. real havde stået for den 
smukke dekoration, der var holdt i tidens stil: rødt.

Om formiddagen var der fastelavnstøndeslagning og bol
lespisning for de mindre klasser med alt, hvad dertil hører 
af kække indianere, skumle bankrøvere og dejlige harems
damer. Det var dog for intet at regne imod det selskab, der 
lørdagen før havde taget forskud på fastelavnens glæder, da 
6. og 7. klasse holdt karneval. Det var en munter fest, der 
nok kan lokke til gentagelse næste år.
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I tiden før og efter fastelavn havde III. real sat sig i 
spidsen for en kampagne til indsamling af midler til Biafra. 
Alle klasser blev aktiviseret, og opfindsomheden var stor. 
Resultatet blev derefter: III. real kunne sende 4044 kr. til

Travlhed før skoleballet

folkekirkens nødhjælp. Da skoleåret gik mod sin slutning, 
kunne en skolekomedie gå over scenen for to fulde huse. 
Fru Bentzen og hr. Hempel havde instrueret „Skærmydsler“ 
med elever fra 9. klasse, I. b. og II. real. 3. klasse skulle 
udfylde sidste del af programmet, men ondartet sygdom i 
klassen gjorde det nødvendigt at aflyse denne del af pro
grammet, så i sidste øjeblik trådte 6. klasse til under fru 
Leerbecks og hr. Nørgaards ledelse. Sammen med 3. klasse 
spillede og sang 6. klasse „Skorstensfejeren gik en tur.“ 
Desuden gav elever fra novemberugens ene dramatikhold 
fire mimiske spil, der fuldendte forestillingen. Det var dej
lige aftener med mange dygtige præstationer.
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Vi har i flere år måttet savne en scene på skolen, men 
med denne skolekomedie indviede vi en ny, der var skæn
ket os af „Rungsted Privatskoles forældre - og elevfond.“ 
Vi er fonden megen tak skyldig for denne gode gave, der

Ditlev Dæhnfeldts mosaik

fremover vil være en berigelse for det skoleliv, der leves 
her. Også først på skoleåret trådte fonden hjælpende til, 
da der manglede penge til trykning af digtsamlingen 
„Dryp 68“. Endnu en tak. Det er af meget stor værdi for 
lærerkollegiet, at det nødvendige „værktøj“ er til stede, når 
gode ideer skal realiseres, men mindst af lige så stor værdi 
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er den viden, at der i forældrekredsen er vilje til at træde 
til gennem skolefonden og på anden vis, når opgaverne 
skal løses.

For denne vilje og for god vilje over for skolen i hele 
året 1968-69 siger vi på skolen tak.

Rungsted, juni 1969.
Carl Bengtsson.

Afslutning for skolens mindre elever, børnehaveklasser 
og 1.-6. klasse, holdes lørdag den 14. juni kl. 10 i skolens 
gymnastiksal.

Afslutning for den øvrige skole holdes 
lørdag den 21. juni kl. 10 i skolens gymnastiksal.

Næste skoleår.
Efter afshitningsmøderne, hvor forældre som altid er 

meget velkomne, holdes sommerferie til 13. august kl. 9.
Den nye 1. klasse begynder skolegang torsdag den 14. 

august kl. 10.
Kursusklasserne møder fredag den 15. august kl. 10.
Den nye børnehaveklasse begynder mandag den 18. 

august kl. 9.

Rungsted i juni 1969.
Carl Bengtsson.
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VEDTÆGTER
for

den selvejende institution

RUNGSTED PRIVATSKOLE

§1.
Institutionen „Rungsted Privatskole“ er en selvejende 

institution med hjemsted i Rungsted, Hørsholm sogn, Fre
deriksborg amt. Dens formål er at drive en realskole med 
tilknyttet hovedskole i overensstemmelse med den herom 
til enhver tid gældende lovgivning, i hvilken forbindelse 
henvises til lovbekendtgørelse nr. 322 af 31. august 1963 
af lov om folkeskolen, lov nr. 202 af 16. juni 1962 om stats
tilskud til private realskoler og lovbekendtgørelse nr. 161 
af 9. april 1963 om friskoler m. v.

§2.
Skolen ejer ejendommen matr. nr. 3 io, Rungsted by, 

Hørsholm sogn, med bygninger, inventar og beplantning. 
Den 1. april 1964 er ejendomsværdien kr. 1.340.000,00, 
medens der påhviler ejendommen pantehæftelser til samlet 
beløb kr. 955.233,20.

§3.
Skolens drift gennemføres ved hjælp af skolepenge fra 

skolekredsen samt ved tilskud fra det offentlige.
Muligt overskud, der ikke findes nødvendigt til skolens 

drift, indsættes i bank eller sparekasse eller anbringes 
efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Værdi
papirer skal noteres på skolens navn og det skal i det hele 
sikres, at midlerne kun kan anvendes i skolens øjemed.

Skolekredsen.
§4.

Medlemmer af skolekredsen er alle forældre, som har 
barn i skolen, herunder børnehave- og kursusklasser.
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§5.
Medlemsskab af skolekredsen giver ikke ret til nogen an

del i skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens for

pligtelser.
Ethvert medlem har adgang til at møde på generalfor

samlingen og afgive stemme. Ingen kan afgive mere end 
een stemme, uanset om vedkommende har flere børn i sko
len. Forældrepar kan kun afgive een stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, dog at 
fuldmagt kun kan gives til et andet medlem. Intet medlem 
kan udøve stemmeret på mere end een fuldmagt.

§6.
Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i Rung

sted inden den 15. september hvert år. Den indkaldes af 
styrelsen med mindst otte dages varsel ved bekendtgørelse 
i Berlingske Tidende og et eller flere af de lokale blade 
samt ved meddelelse sendt gennem børnene. Bekendtgørel
sen såvel som meddelelsen til forældrene (medlemmerne) 
skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behand
ling på den ordinære generalforsamling være indgivet til 
styrelsen senest den forudgående 15. maj.

Senest otte dage før generalforsamlingen fremlægges på 
skolens kontor til eftersyn for medlemmerne dagsordenen 
og de fuldstændige forslag, der skal behandles på general
forsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings 
vedkommende årsregnskabet forsynet med påtegning af 
revisor og med underskrift af styrelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes af 
styrelsen ,enten efter styrelsens egen bestemmelse eller så
fremt mindst ti stemmeberettigede medlemmer kræver det. 
Indkaldelse skal ske senest 8 dage derefter. For indkal
delse, stedet for afholdelsen, bekendtgørelse m. v. gælder 
de ovenfor angående den ordinære generalforsamling fore
skrevne regler.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er føl
gende:

1. Valg af dirigent.
2. Styrelsen aflægger beretning.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godken
delse.

4. Valg af medlemmer til styrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§7.
Generalforsamlingen ledes af den af generalforsamlingen 

valgte dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende 
sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvis 
det ved mundtlig afstemning konstateres, at mindst ti 
stemmeberettigede medlemmer forlanger det, skal skriftlig 
afstemning finde sted.

§8.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger afgøres 

ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtæg

terne, salg af skolen eller dennes ophør eller om institu
tionens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af samtlige 
medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at 
beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer.

Er dette ikke tilfældet, indkalder styrelsen inden 14 dage 
en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken for
slaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling 
skal, forsåvidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt 
overfor styrelsen, anses for gyldige på den anden general
forsamling.

§9.
Over det på en generalforsamling passerede indføres en 

kort beretning i en dertil af styrelsen autoriseret protokol, 
der underskrives af dirigenten og et af styrelsens tilstede
værende medlemmer.

§ 10.
Styrelsen består af syv medlemmer, hvoraf mindst fem 

skal være medlemmer af skolekredsen, medens to kan væl
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ges uden for denne kreds. De to førstvalgte medlemmer af
går hvert år, eventuelt finder afgang sted efter lodtræk
ning. Genvalg kan finde sted. Finder afgang sted mellem 
de ordinære generalforsamlinger - hvilket for forældre
repræsentanternes vedkommende skal ske, når de ikke læn
gere har børn i skolen - kan styrelsen supplere sig med det 
fornødne antal nye medlemmer, hvorved det bliver at påse, 
at antallet af forældrerepræsentanter bestandig forbliver 
mindst fem. De nye medlemmer fungerer indtil den først 
afholdte ordinære generalforsamling, på hvilken da ende
lige valg finder sted.

Styrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer 
og kan antage lønnet forretningsfører. Lederen og lærer
rådsformanden har adgang til styrelsesmøderne, dog kan 
de ikke deltage, når sager, der angår dem selv, er til be
handling. Styrelsens afgørelse herom er endelig og bin
dende.

Styrelsen har den overordnede ledelse af institutionens 
anliggender under ansvar over for generalforsamlingen. 
Styrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Ansættelsen 
skal af hensyn til realafdelingen godkendes af undervis
ningsministeriet. Skolens leder skal være fastlønnet. Sko
lens leder og lærere kan ikke være medlemmer af skolens 
styrelse.

Institutionen tegnes af to medlemmer af styrelsen i for
bindelse med dennes formand eller i dennes forfald næst
formanden, ved salg og pantsætning af fast ejendom dog af 
den samlede styrelse, jfr. herved tillige § 15.

Over det på styrelsesmøderne passerede føres en proto
kol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlem
mer af styrelsen.

Styrelsen er ulønnet.

§11.
Skolens leder har over for styrelsen, generalforsamlingen 

og undervisningsministeriet det fulde pædagogiske ansvar 
og ansætter og afskedigei' det fornødne lærer- og andet 
personale. Personalets løn fastsættes af styrelsen i over
ensstemmelse med de for folkeskolens lærere til enhver tid 
gældende lønninger.
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§ 12.
Institutionens regnskabsår går fra den 1. april til den 31. 

marts, for året 1962-63 fra den 1. januar til den 31. marts 
1963.

§13.
Revisionen af institutionens regnskaber foretages af en 

af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
§14.

Styrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge, brændsels
penge, kontingenter m. m.

§ 15.
Undervisningsministeriets godkendelse kræves til køb, 

salg og pantsætning af fast ejendom, ændring af vedtæg
terne såvel som ophævelse af skolen som selvejende insti
tution.

§16.
Såfremt institutionen ophører med at drive skolevirk

somhed, vil den være at opløse. I tilfælde af opløsning vil 
eventuelt overskud, efter at passiverne er dækket, være at 
anvende efter generalforsamlingens bestemmelse til en mu
ligt påkrævet pensionering af lærerstaben og i øvrigt til 
formål af skolemæssig karakter. Den af generalforsamlin
gen således trufne bestemmelse vil i enhver henseende 
være at godkende af undervisningsministeriet.

§ 17.
Disse vedtægter skal søges godkendt af undervisnings

ministeriet.

Således vedtaget på konstituerende generalforsamling den 
13. juli 1956, ændret på generalforsamlinger den 15. juni og 
29. juni 1962 og godkendt af undervisningsministeriet den 
17. oktober 1956 samt ændret på generalforsamlinger den 
18. juni og 14. juli 1964 og godkendt af undervisningsmini
steriet den 14. september 1964.
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