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Rungsted private Realskole

1970-71



Rungsted private Realskole
Skoleåret 1970-71



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

Viceskoleinspektør Palle Børgesen 
træffes efter nærmere aftale.
Tlf. 86 28 38.

Skolepedel Knud Ellegård.
Uden for skoletid tlf. 86 28 38.

Skolebestyrelsens formand, ing. Bent 0. Abildstrøm 
bedst 17-18, tlf. 86 17 82.

Elevernes telefon: 86 32 94.
Telefonopringninger til skolens elever bedes 
begrænset mest muligt.
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Skolens struktur og styrelse
Rungsted private Realskole blev oprettet som selvstændig 

forberedelsesskole 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 
i øvrigt til skolens vedtægter, der er aftrykt i denne års
beretning side 25.
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I skoleåret 1970-71 har skolens styrelse haft følgende 
sammensætning:

Ingeniør Bent O. Abildstrøm, formand 
Grosserer Aage Andersen, næstformand 
Advokat Niels Heilbuth, kasserer 
Fru Sara Sloma
Direktør Christen Mærsk
Civilingeniør Torben Skieller
Advokat Erling Ardenkjær-Madsen

På en ekstraordinær generalforsamling fredag den 23. 
april 1971 blev styrelsens beretning for det forløbne år god
kendt med et stort flertal.

Den ordinære generalforsamling afholdes primo septem
ber 1971.

Rungsted Privatskoles forældre- 
og elevfond.

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 til 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 
1970 valgte fondsstyrelse er: ingeniør Bent O. Abildstrøm, 
skolebestyrer C. Bengtsson, fru Inger Louise Greisen, over
lærer fru A. Perkov, fru Sara Sloma.

Bidrag til fonden modtages med tak.
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Adressen er: Rungsted Privatskoles forældre- og elevfond. 
Postbox 9.
Gironummer 14 28 81.

Landmandsbankens Rungsted-afd. kontonummer 6-19847.

Elevråd
Demokrati og medbestemmelsesret er højaktuelle emner i 

dagens samfundsdebat. Aldrig før har disse været så livligt 
diskuteret, og når vi taler om demokrati i skolen, er det 
naturligt, at eleverne drages med ind i billedet.

En ikke ualmindelig påstand siger, at man i hjem og skole 
ikke er fulgt med det øvrige samfund. Dette må ændres. På 
så stor en arbejdsplads som skolen er det af yderste vigtig
hed, at man lærer at omgås og tage mere hensyn til hin
anden.

En vej til løsning af problemerne er oprettelse af et elev
råd. At elevråd har sin berettigelse, bekræftes af de mange 
elevråd, der allerede findes på skoler landet over.

I år kom turen til Rungsted private Realskole. Under 
novemberugen dannedes et hold med det formål at under
søge mulighederne for oprettelse af et elevråd, dets opbyg
ning og formål. I den anledning var inviteret elevråds
repræsentanter fra tre andre skoler, og disse fortalte om, 
hvordan man hos dem arbejdede med elevråd.

Et elevråds formål bør være:
1) at styrke tillidsforholdet og dermed samarbejdet mellem 

elever, lærere og forældre i den hensigt at give skolen 
de bedst mulige arbejdsforhold.

2) at vænne eleverne til demokrati.
3) at samle elevernes aktiviteter under ét.

Det er et stort mål at sætte sig og uhyre vanskeligt at leve 
op til.

Elevrådet er imidlertid dannet. Det består af 1-2 repræ
sentanter fra hver klasse. Ca. hver 14. dag afholdes møde, 
og en række forslag bliver behandlet. Der er nok af pro
blemer at tage fat på, og fra første færd iagttages, at en af 
demokratiets vigtigste målsætninger: at give bred underret
ning om, hvad der foregår — ikke bliver forsømt.

Men som bekendt: Al begyndelse er svær.
Peter Alexander Fass 
formand for elevrådet
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Elever 1970-71.
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 1970-71
Michael Boye Ellegaard, Rungsted
Henrik Fich, Kokkedal
Erik Steven Færch, Vedbæk
Niels Gaiberg Petersen, Kokkedal
Jens Hahn-Petersen, Rungsted
Kim Louis Hartmann, Espergærde
Peter Kierulff, Humlebæk
Pernille Knudsen, Vedbæk
Jesper Olfert Madsen, Hørsholm
Morten Palsby, Hørsholm
Thomas Kragh Petersen, Rungsted
Philip Albert Rasmussen, Vedbæk
Christian Schmith, Espergærde
Martin Siesbye, Bloustrød pr. Hørsholm
Johanne Louise Bengtsson, Rungsted
Kirsten Buhl, Kokkedal
Anne Katrine Hermansen, Skodsborg
Anne Sofie Keiser-Nielsen, Humlebæk
Nikolaj Knudtzon, Kokkedal
Ellen Nielsen, Hørsholm
Marianne Otzen, Espergærde
Karin Else Persson, Vedbæk
Marianne Ravn, Mikkelborg pr. Kokkedal
Tessa Westergaard, Espergærde

Elever i 1. klasse 1970-71
Peter Christian Andersen, Vedbæk
Ulrik Andersen, Hørsholm
Nicolas Hugo Anthon, Hørsholm
Michel Briand de Crevecoeur, Humlebæk
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Claus Grønlund, Espergærde 
Peter Klyhn-Christensen, Hørsholm 
Jan de Leeuw, Kokkedal 
René Boye Pedersen, Hørsholm 
Vagn Holmer Perkov, Hørsholm 
Lars Peter Strange Vognsen, Espergærde 
Carl Jacob Thalbitzer, Rungsted 
Paul Østergård, Espergærde 
Lisbeth Abildstrøm, Kokkedal 
Marianne Bech, Hørsholm 
Marianne Paula Berger, Hørsholm 
Karen Birch, Espergærde 
Hanne Bisgaard, Hørsholm 
Bernadette Boissevain, Hørsholm 
Ann-Charlott Fischer, Hørsholm 
Karina Brømsøe Ibsen, Hørsholm 
Charlotte Kierulff, Humlebæk 
Mette Klarlund, Rungsted 
Susanne Thornby Nielsen, Høsterkøb 
Kathrine Gaiberg Petersen, Kokkedal 
Karin Poulsen, Kokkedal 
Nina Schiøtz, Rungsted 
Charlotte Vermehren, Hørsholm

Elever i 2. klasse 1970-71
Jens Henrik Alsing, Hørsholm
Henrik Bach, Rungsted
Carsten Fich, Kokkedal
Henrik Jürs, Humlebæk
Niels Frederik Keiser-Nielsen, Humlebæk
Mikael Kierulff, Hørsholm
Nils Klarlund, Rungsted
Søren Lorenzen, Hørsholm
Peter Skieller, Hørsholm
Heidi Andersen, Vedbæk
Annette Blicher Andersen, Espergærde
Lone Bjørn Andersen, Kokkedal
Marina Boch-Andersen, Snekkersten
Pernille Bækgård, Rungsted
Anita Grønlund, Espergærde
Hellen Elisabeth Hviid-Nielsen, Hørsholm
Astrid Kampen, Rungsted



8

Pernille Knudtzon, Kokkedal
Marie Louise Langkjær, Rungsted
Bente Wolder Madsen, Hørsholm
Rikke Juul Nielsen, Nivå
Charlotte Thornby Nielsen, Rungsted
Annemarie Petersen, Rungsted 
Nanna Merete Schiøttz, Hørsholm 
Maria Tholstrup, Vedbæk 
Pernille Tholstrup, Vedbæk 
Mette Ulrick, Espergærde
Karin Valentin-Hjorth, Vedbæk

Elever i 3. klasse 1970-7/
Jesper Andersen, Hørsholm 
lan Peter Berman, Rungsted 
André Briand de Crevecoeur, Humlebæk 
Morten Eldrup-Jørgensen, Hørsholm 
Henrik Flødstrup, Hørsholm 
Nils Christian Foss, Vedbæk 
Peter Faarkrog, Hørsholm 
Thomas Anker Heegaard, Vedbæk 
Thomas Lau Hermansen, Skodsborg 
Kim Hviid-Nielsen, Kokkedal 
Claes Bo Brømsøe Ibsen, Hørsholm 
Mikkel Palsby, Rungsted 
Michael Persson, Vedbæk 
Christian Ove Petersen, Rungsted 
Jesper Møller Riis, Humlebæk 
Henrik Schmith, Espergærde 
Knud Sinding, Rungsted 
Mogens Tholstrup, Vedbæk 
Michael Vecht, Nivå 
Marie Birch, Espergærde 
Helle Helene Deden, Rungsted 
Britt Gottschau, Kokkedal 
Helle Louise Greisen, Nivå 
Katharina Louise Gyldenkrone-Rysensteen, Hørsholm 
Anne Marie Hahn-Petersen, Rungsted 
Birgitte Krogh, Kokkedal 
Nanette Plum, Rungsted 
Lone Schiøtz, Rungsted 
Pernille Schou-Nielsen, Rungsted
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x^nnette Splidholm Rasmussen, Hørsholm 
Susanne Pauline Svendsen, Rungsted

Elever i 4. klasse 1970-71
Henrik Steen Andersen, Nærum 
Søren Christian Andersen, Vedbæk 
Ulrik Ardenkjær-Madsen, Hørsholm 
Vilhelm Eigil Hahn-Petersen, Rungsted 
Lars Henrik Hall, Rungsted
Hans Henrik Heidensieben, Rungsted
Lars Verner Jørgensen, Vedbæk
Mads Henrik Keiser-Nielsen, Humlebæk 
Hans Kristensen-Elsøe, Espergærde
Steen Olfert Madsen, Rungsted 
Christian Monies, Kokkedal 
Jan Toft Rasmussen, Vedbæk 
Morten Skieller, Hørsholm 
Peter Niels Westergaard, Espergærde 
Bo Zimmermann, Kokkedal
Helle Benedicte Alsing, Hørsholm
Anne Mette Andersen, Rungsted 
Bodil Maria Andersen, Rungsted 
Birgitte Anker, Hørsholm 
Claire Glover, Snekkersten 
Eva Langkjær, Rungsted
Merete Mærsk, Rungsted
Annette Nielsen, Vedbæk
Isa Nørgaard, Hellerup
Merete Otzen, Espergærde
Line Sloma, Hørsholm
Christina Wagner Smitt, Vedbæk 
Margaret Helen Steentoft, Espergærde

Elever i 5. klasse 1970-71
Jesper Alstrøm, Rungsted
Stefan Ellinger, Kokkedal
Bo Grønlund, Espergærde
Marc Hansen, Vedbæk
Steffen Peter Anker Heegaard, Vedbæk
Niels Erik Kopp, Hørsholm 
Lars Kaaber, Kokkedal
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Jesper Langkjær, Rungsted
Peter William Messerschmidt, Vedbæk 
Henrik Tornblad Nielsen, Hørsholm 
Mark Greve Richard Pedersen, Snekkersten 
Rolf Schütze, Rungsted
Rasmus Tholstrup, Vedbæk
Peter William Thrane, Humlebæk 
Cim Ulrick, Espergærde
Anya Karen Berman, Rungsted 
Susanne Cohrt, Espergærde 
Annelise Glover, Snekkersten 
Malene Grønvald, Rungsted 
Birgitte Louise Hartmann, Espergærde 
Inge-Lise Hørud-Madsen, Kokkedal 
Merete Åberg Jørgensen, Nivå 
Elsebeth Maja Kjølhede, Hørsholm 
Anja Fischer Møller, Kokkedal 
Agnete Philipson, Rungsted 
Lisbet Ravn, Kokkedal 
Kirstine Vedel, Hørsholm

Elever i 6. klasse 1970-71
Ege Schiller Arp-Hansen, Humlebæk 
Kristian Skou Birch, Espergærde 
Jes Blinkenberg, Hørsholm
Klaus Eldrup-Jørgensen, Hørsholm 
Bo Thorn Jakobsen, Vedbæk 
Claus Antschukoff Kjær, Kokkedal 
Morten Juul Nielsen, Nivå 
Lars Toft Rasmussen, Vedbæk 
Henrik Schou-Nielsen, Rungsted 
Morten Christian Thale, Kokkedal 
Birgitte Merete Bentzen, Rungsted 
Mette Bisgaard, Hørsholm 
Eva Elisabeth Bojesen, Rungsted 
Pia Alexandra Combe, Rungsted 
Helle Hviid-Nielsen, Ullerødgård, Kokkedal 
Tine Keiser-Nielsen, Humlebæk 
Susanne Krogh, Kokkedal 
Lise Merete Wolder Madsen, Hørsholm 
Charlotte Munksgaard, Helsingør 
Marianne Ulrik Nielsen, Rungsted
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Caroline Palsby, Hørsholm
Charlotte Petersen, Rungsted
Anina Beatrice Rasmussen, Rungsted
Anne Schäffer, Hørsholm
Karin Sven Sørensen, Rungsted
Helle Valentin-Hjorth, Vedbæk
Marianne Wiggers, Gunderød, Hørsholm

Elever i 7. klasse 1970-71
Peter Albrecht, Hørsholm
Niels Andersen, Rungsted
Peter Michael Barfoed, København
Kim Peter Berger, Hørsholm
Poul Flemming Berth, Snekkersten
Marc Christiansen, Nivå
Stig Verner Jørgensen, Vedbæk
Flemming Kisbye, Nivå
Olav Horni Knudsen, Rungsted
Søren Kristensen-Elsøe, Espergærde
Poul Michael Plum, Rungsted
Thomas Munk Plum, Hørsholm
Søren Riis, Humlebæk
Hans Henrik Skieller, Hørsholm
Jesper Sloma, Hørsholm
Kresten Sylvest, Vedbæk
Klaus Vecht, Nivå
Hans Henrik Strange Vognsen, Espergærde 
Lisbeth Faarkrog, Hørsholm
Birgitte Risager-Hansen, Hørsholm
Nina Hennings, Hørsholm
Maria Louise Hermansen, Skodsborg
Anne Kierulff, Humlebæk
Birgitte Kofoed, Nivå
Pia Lorenzen, Hørsholm
Henriette Madsen, Rungsted
Birgitte Gyde Nielsen, Espergærde
Lene Ohlmann, Rungsted
Lone Thomsen, Vedbæk
Elisabeth Vedel, Hørsholm

Elever i 8. klasse 1970-71
Søren Barslund, Hørsholm
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Morten Grønvald, Rungsted 
Finn Tang Holbek, Hørsholm 
Allan Koch, Vedbæk
Anker Juul Nielsen, Nivå
Johannes Oscar Kragh Petersen, Rungsted 
Christian Philipson, Rungsted
Tom Raffel, Skodsborg
Tom Sjøqvist, Hørsholm
Dorte Riborg Andersen, Rungsted
Vibeke Andersen, Hørsholm
Edda Gudnason, Hørsholm 
Charlotte Hall, Rungsted 
Ingelise Hansen, Nivå
Ulla Pærregaard Hansen, Hørsholm 
Vibeke Larsen, Hørsholm
Adis Kolding Olsen, Espergærde 
Hanne Tobias, Rungsted

Elever i 9. klasse 1970-71
Jesper Gad Andresen, Hørsholm
Simon Botfeldt, Rungsted
Jørgen Steen Bække, Nærum
Karsten Grau, Snekkersten 
Tom Hasselbom, Rungsted 
Dan Sejr Jensen, Hørsholm 
Carsten Scott Jørgensen, Hørsholm 
Jesper Antschukoff Kjær, Løvbjerggård, Kokkedal 
Hans Henrik Kopp, Folehavegård, Hørsholm 
John Otto Quist Krüger, Rungsted
Jørgen Køfer, Humlebæk
Hasse Persson, Nivå
Niels Brønnum Schon, Rungsted
John Schweizer, Hørsholm
Peter Vollbrecht, Rungsted
Merete Kruse Andersen, Rungsted
Madeleine Anthon, Vedbæk
Anne Mette Høeberg, Rungsted
Susanne Hørud-Madsen, Kokkedal
Bodil Arno Jensen, Rungsted
Susanne Sandeman, Vedbæk 
Christina Schröter, Hørsholm 
Vibeke Spuhr, Espergærde
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Elever i I real 1970-71 
Morten Abildstrøm, Kokkedal 
Ole Michael Frellsen, Rungsted 
Bo Gottschau, Kokkedal
Ole Kjølhede Hansen, Espergærde 
Henrik Ingemann, Skodsborg 
Gert Verner Jørgensen, Vedbæk 
Søren Louring, Hørsholm 
Michael Johan Lundbye, Rungsted 
Niels Munksgaard, Helsingør 
Ege Juul Nielsen, Nivå 
Klaus Pedersen, Vedbæk 
Peter Ravn, Kokkedal 
James Steentoft, Espergærde 
Søren Sylvest, Vedbæk 
Peter Thorsbøll, Rungsted 
Jeanne Elizabeth Berman, Rungsted 
Dorte Monica Christensen, Humlebæk 
Marie Elisabeth Cortsen, Rungsted 
Lina Ellinger, Kokkedal 
Birgitte Eriksen, Hørsholm
Mette Kjær, „Søgård“, Fredensborg 
Dorte Knudsen, Vedbæk 
Grete Larsen, Rungsted
Susanne Lomholt, Hørsholm 
Marianne Pedersen, Vedbæk 
Anne Marie Thomsen, Hørsholm

Elever i II real 1970-71
Lars Erik Andersen, Rungsted 
Søren Peter Cortsen, Rungsted 
Hans Henrik Delbanco, Rungsted 
Peter Alexander Foss, Trørød pr. Vedbæk 
Jørgen Fæster, Niverød pr. Nivå 
Axel Kjølhede, Hørsholm 
Otto Tyge Krabbe, Vedbæk 
Ebbe Madsen, Humlebæk 
Ronald Meyer, Rungsted 
Per Toft Rasmussen, Vedbæk 
Michael Severinsen, Vedbæk 
Henrik Sven Sørensen, Rungsted 
Per Uldal, Hørsholm
Klavs Torkel Weis-Fogh, Hørsholm
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John Wilhjelm, Charlottenlund
Birgitte Andersen, Rungsted
Lene Klinkby Hansen, Humlebæk
Aase Tang Holbek, Hørsholm
Inge Lise Kronholm Jørgensen, Rungsted
Pia Marianne Larsen, Hørsholm
Eva Lorenzen, Hørsholm
Anne Marie Lyre, Humlebæk
Agnete Poulsen, Hørsholm
Annette Wengler, Vedbæk 
Anne Westergård, Rungsted

Elever i III real 1970-71
Thomas Esbo, Hørsholm
Ole Felsted, Rungsted
Peter Richter Jensen, Hørsholm
Søren Knudsen, Vedbæk
Jesper Henrik Lyre, Humlebæk 
Lars Holger Petersen, Hørsholm 
Gorm Sandorf, Hørsholm
Hanne Christensen, Vedbæk
Lene Anne Fehmerling, Snekkersten
Lisa Hage, Hørsholm
Marianne Hørud-Madsen, Kokkedal
Berit Ruud Jensen, Snekkersten 
Kitt Winnie Jørgensen, Hørsholm 
Merete Lykke Larsen, Snekkersten 
Marianne Gyde Nielsen, Espergærde 
Anne-Kari Kirkemann Rasmussen, Vedbæk 
Charlotte Vedel, Hørsholm

Elever i I b (kursusklassen) 1970-71
Niels Krogh Andersen, Rungsted
Mikael Bekkevold, Rungsted
Søren Kristian Boisen, Kvistgård
Bo Borchorst, Rungsted
Peter Goth Engel, Hørsholm
Stig Pærregaard Hansen, Hørsholm
Ricky Jahnke, Charlottenlund
Jack Scyberg Jeppesen, Ålsgårde
Peter Horni Knudsen, Rungsted
Michael Madsen, Hørsholm
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Niels Christian Møller, Rungsted 
John Overgård, Hørsholm 
Jørgen Tholander, Rungsted 
Jakob Thomsen, Hørsholm 
Dorrit Albrecht, Hørsholm 
Bodil Trampe Broch, Rungsted 
Ulla Christensen, Hørsholm 
Trine Gorrisen, Rungsted 
Anne Gottschau, Kokkedal 
Kirsten Hansen, Rungsted 
Gertrud Lind, Kettinge pr. Hørsholm 
Helle Nordby Madsen, Hørsholm 
Birgitte Friis Poulsen, Helsingør 
Sanne Thorup, Hørsholm 
Susanne Westergård, Rungsted

Elever i III b (kursusklassen) 1970-71
Bjarne Gottlieb, Rungsted
Philip Hartmann, Rungsted
Martin Scott Jørgensen, Hørsholm 
Tom Edelskov Møller, Humlebæk 
Thomas Peter Olesen, Humlebæk 
Søren Werner Petersen, Hørsholm 
Peter Svendsen, Rungsted
Tore Windeballe Sørensen, Rungsted
Niels Erik Tholander, Rungsted
Ninka Trappaud, Rungsted
Jane Holstoft, Hørsholm
Lillian Højer Jacobsen, Hørsholm
Conny Rasmussen, Hørsholm
Hanne Wessel-Tolvig, Rungsted
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Skolens lærere for skoleåret 1971-72 bliver:

Skolens leder: Carl Bengtsson
Viceskoleinspektør: Palle Børgesen

Kirsten Alsing
Niels Bekkevold
Fulvia Bengtsson
Bente Merete Bentzen
Ulla Børgesen
Manja Elgård
Birgit Hald
Eigil Hempel
Bobert Huntingford
Anna Kleiminger
Knud Loft Rasmussen
Karen Lynn-Pedersen
Karin Nilsson
Aslaug Perkov
Thomas Pulickal
Ulla Seegelke
Inge Stoltenberg
Victor Øllgård Sørensen
Dorte Worsøe

Skolens sekretær: Sonja Ronzoni
Skolepsykolog: Else Hansemeyer
Tale- og hørekonsulent: Poul Mortensen

Tilsynsførende med hovedskolen: Provst Vilh. Dickmeiss
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Skolebetalingen.
Satserne for 1971-72 er fastsat således:

1. og 2. barn 3. barn
Børnehaveklasse ............. 100 kr.............................. 65 kr.
1. klasse ............................. 100 kr.............................. 65 kr.
2. klasse ............................. 100 kr.............................. 65 kr.
3. klasse ............................. 100 kr.............................. 65 kr.
4. klasse ............................. 110 kr.............................. 70kr.
5. klasse ............................. 110 kr.............................. 70kr.
6. klasse ............................. 110 kr.............................. 70kr.
7. klasse ............................. 110 kr.............................. 70 kr.
8. klasse ............................. 120 kr.............................. 80 kr.
9. klasse ............................. 120 kr.............................. 80 kr.

I real ............................. 120 kr.............................. 80 kr.
II real ............................. 120 kr.............................. 80 kr.

Ill real ............................. 120 kr.............................. 80 kr.
1 . og 3. kursusklasse .................................................. 120 kr.

4. barn går frit, såfremt alle fire søskende går i skolen 
samtidigt.

Skolepengene indbefatter betaling for skolebøger og ma
terialer til skolekøkken, sløjd, formning og håndarbejde.

Skolepengene bedes venligst indbetalt inden for de første 
10 dage i måneden.

Aftalte penge eller checks udbedes.
Indmeldelsesgebyr er pr. barn 150 kr.
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 3. klasse.
I 1.-2. klasse er indført deletimer, d. v. s., at en del af 

dansk- og regnetimerne læses med halve klasser.
I 8. 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.

Valgfri fag
På den ugentlige timeplan er der fra skoleåret 1970-71 

afsat to timer for hver af klasserne 1., 2. og 3. real, hvor 
eleverne efter eget ønske kan deltage i en række musiske 
eller praktiske 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.

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
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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 elever
ne i Hørsholm kommunes skoler. Behandlingen omfatter 
almindelig tandpleje og tandregulering.

Konfirmationsforberedelsen
Efter skolelovens bestemmelser skal konfirmationsfor

beredelsen foregå i 8. skoleår.

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.

2 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.
Skoleåret 1970-71 var præget af de mange rejser. I årets løb 
har adskillige af skolens klasser været ude: 3. klasse var 
med Loft Rasmussen på en 3-dages tur. Skal man tro elever
nes referat, var det meget vildsomt og meget spændende. 
5. klasse var med fru Kleiminger og hr. Sørensen på „Isle- 
bjerggård“ ved Fredrikssund.

Samme sted rejste 6. klasse hen med fru Bengtsson og hr. 
Hempel. Undervejs mødte man skipperen fra skoleskibet 
„Fulton“, og snart efter hjemkomsten smedede man planer 
om en sejltur i næste skoleår. Ansøgning blev lagt ind, men 
desværre blev den ikke imødekommet. Ikke desto mindre 
gjorde 6. klasse i årets løb en god indsats for „Fulton“ ved 
at sælge for over 600 kr. kalendere til fordel for arbejdet 
med skibet.

Planerne om skolerejse i 7. klasse 1971-72 går nu ud på 
en rejse til Amsterdam. Det skal nok lykkes. Senere var 8. 
klasse med hr. og fru Hempel på „Islebjerggård“.

Endelig rejste 9. klasse med fru Alsing, hr. Thomas og 
Bengtsson til London. Det blev en vellykket og lærerig tur, 
hvor ikke alene almindelige turistseværdigheder blev be
søgt, men hvor livet i storbyen blev studeret fra alle vinkler.

Skoleåret 1970-71 var det første år, hvor skolen holdt luk
ket om lørdagen - og aldrig har der været flere elever på 
skolen efter skoletid. Det er skolens håb, at den virksomhed, 
der i det forløbne år har været med fotoklub, badminton og 
bordtennis, må blive udbygget til glæde for skolens elever. 
Med dette for øje vil skolens elevråd komme stærkt ind i 
billedet. Til samme formål har skolefonden stillet et pænt 
beløb til rådighed for elevrådets arrangementer.

I øvrigt har dette skoleår som de nærmest foregående 
haft sine faste holdepunkter: forældremøderne, der afvik
ledes først i skoleåret, og hvor vi til orientering for første 
gang sendte hver enkelt klasses forældre et kort referat af 
møderne. Vi mener selv, det er en god idé, som vi agter at 
fortsætte med i det nye år.

Novemberugen afvikledes planmæssigt. Ugen i år var 
præget af, at elevernes eget initiativ lå til grund for opret
telsen af endnu flere hold, og flere end tidligere blev ledet 
af elever. Også skoleåret 1971-72 vil få sin novemberuge.
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4. klasse spillede julespillet, godt, smukt og veldiscipline
ret. Spillet blev vist i Hørsholm kirke, på højskolen, for de 
ældre på plejehjemmet i Hørsholm og i Karlebo og endelig 
ved skolens juleafslutning.

Fastelavnstønderne blev slået af som sædvanlig, og for
inden havde der været både lille og stort bal. Det sidste 
arrangeredes i år helt og holdent af elevrådet, der både stod 
for arrangementet og løb den økonomiske risiko. Om dette 
sidste kan siges, at vi fra skolens side var en anelse ner
vøse, men i tillid til elevrådet lukkede vi øjnene og lod stå 
til. - Og minsandten om ikke skoleballet for forste gang gav 
overskud!

Det var dygtigt gjort.

Teaterture og udflugter, ekskursioner og klassefester har 
markeret de enkelte klassers vej gennem året. 9. klasse har 
måske i særlig grad været i aktivitet, fordi de i orientering 
har arbejdet med en opgave om Hørsholm kommune, så de 
året igennem har besøgt kommunale institutioner, spæn
dende fra vandværk og forbrændingsanstalt til vuggestuer 
og børnehaver. Klassen har tillige overværet et par kom
munalbestyrelsesmøder og tilbragt en formiddag i Hørs
holm ret.

Og så nåede foråret os endnu en gang: skriftlig eksamen 
med tænksomt rynkede pander, men også med venlige smil 
over en hårdt tiltrængt kop te. Bøgen sprang ud, og den 6. 
maj fejredes dagen med den traditionelle skovtur ud over 
golfbanen og ind under træernes nye grønne kroner.

Sidste skoledag for eksamensklasserne kom med karamel
uddeling og larm på skolen, og nu synger skoleåret på aller
sidste vers.

Det har været et godt skoleår. Ikke alt lykkedes, men me
get. Vi på skolen siger alle omkring den og bag den tak for 
året, der er gået, og vi glæder os til at realisere nye ting og 
tanker efter sommerferien.

Vel mødt til skoleåret 1971-72.

Juni 1971. Carl Bengtsson
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Næste skoleår.

Efter afslutningsmøderne holdes sommerferie indtil den 
10. august kl. 9.00.

Den nye 1. klasse begynder skolegangen mandag den 16. 
august kl. 10.00.

Den nye kursusklasse møder tirsdag den 17. august kl. 
10.00.

Børnehaveklassen begynder onsdag den 18. august kl. 
9.00.

Rungsted i juni 1971. Carl Bengtsson
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VEDTÆGTER 
for 

den selvejende institution 

RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE

§1.
Institutionen „Rungsted private Realskole“ er en selv

ejende institution med hjemsted i Rungsted, Hørsholm 
sogn, Frederiksborg amt. Dens formål er at drive en real
skole med tilknyttet hovedskole i overensstemmelse med 
den herom til enhver tid gældende lovgivning, i hvilken 
forbindelse henvises til lovsbekendtgørelse nr. 322 af 31. 
august 1963 af lov om folkeskolen, lov nr. 202 af 16. juni 
1962 om statstilskud til private realskoler og lovbekendt
gørelse 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 
rnabi 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 afskediger 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.




