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Endnu et år går på hæld: 1972.
Det har for denne skole været et godt år. Man vil huske 
det som et glad år, hvor skolen var fyldt af godt humør og 
muntert samarbejde om store og små udfordringer.
Året har været det år, hvor det blev mere og mere alminde
ligt, at man kom på skolen - også efter skoletid. Skolens 
lokaler og materiel er blevet flittigt brugt og slidt, men 
aldrig misbrugt endsige ødelagt eller hærget.
For dette sidste og for meget andet er der grund til at være 
taknemmelig.
Denne årsberetning kan kun gøre sig håb om at give et 
svagt genskær af det arbejde og det liv og den glæde, året 
har rummet.
Den skrives og tegnes af lærere, elever og forældre som en 
glad hilsen fra Rungsted private Realskole.

C. B.

Rungsted i november.





EN KLASSE

Hvem er vi?
Vi er en klasse, 
en besværlig klasse, 
en glad klasse.
En klasse der vil have sin vilje indbyrdes - 
en klasse der kan lide at drille.
En klasse der ofte er imod hinanden - 
skændes — og til tider slås.
I frikvarteret spiller drengene fodbold — 
pigerne kort — eller snakker.
Vi kommer for sent op fra frikvarteret - 
lærerne biir sure.
Enkelte biir ofte skældt ud - 
andre er dydsmønstre.
Når vi har vikar biir der uroligt - 
når vi har prøve er der stille - 
helt stille.
Efter en prøve biir der sammenlignet — 
og diskuteret.

Hvem er vi?

En almindelig klasse.
Lone Thomsen.
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JULESPILLET

Der har altid været lidt usikkerhed om julespillets oprindelse.
Mangeårig lærer ved skolen, Herman Bahn, indførte julespillet her 
på stedet i 1948. Men ved Bahns alt for tidlige død i 1951 nåede 
han kun selv at instruere det lille smukke spil et par gange.
Skiftende lærere her ved skolen har trofast fortsat arbejdet, og 
mindre ændringer alt efter opfattelse har gennem årene været na
turlige, uden at spillets karakter og idé af den grund har lidt skade. 
Julespillets forfatter er salmedigteren og tidligere sognepræst i 
Herslev ved Roskilde, Harald Vilstrup.
Allerede i 1937 udgav Harald Vilstrup „Et Lille Krybbespil“ med 
sange oversat fra tysk og med musik tilrettelagt af Finn Viderø.

Julespil.
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Julespillet blev kendt ved sine opførelser år efter år i Lutherkirken 
i København.
Kirkens søndagsskole blev gennem mange år ledet af frøken 
Inger Schjørring, der gik helt op i dette arbejde lige til sin død for 
et par år siden. Højdepunktet var hvert år opførelsen af Vilstrups 
krybbespil.
Af hensyn til børnene - mange var jo ret små - ændrede frøken 
Schjørring i forståelse med forfatteren en del ved det oprindelige 
spil.
Blandt andet indlagdes nogle engelske julesalmer, og antallet af 
optrædende blev udvidet. Der er således både tysk og engelsk islæt 
i spillet, og to af vore egne dejlige julesalmer er også med. ,,Af 
højheden oprunden er“ og „Et barn er født i Bethlehem“, begge af 
Grundtvig.
Her på skolen var de første opførelser som tidligere nævnt tilrette
lagt af Herman Bahn efter skolens behov, men påvirket af frøken 
Schjørrings opfattelse. I de senere år har dette ændret sig, så man 
mere har nærmet sig Vilstrups „Lille Krybbespil" fra 1937.
Da den, der skriver disse linier, fandt frem til forfatteren, der nu 
lever som emeritus i København, fik vi opklaret, at da Vilstrup var 
sognepræst i Herslev, har adskillige små engle, hyrder m. v. hilst 
på forfatteren!
Først i halvtredserne var skolen flere år i træk på lejrskole i Borre- 
vejlevig, og på udflugter i omegnen var vi ofte på besøg i Herslev 
kirke.
Det vil være naturligt at slutte med en forsinket, men lige velment 
tak til pastor Harald Vilstrup for det smukke julespil, som vi her 
på stedet har haft så megen glæde af i snart 25 år både på skolen, 
i Hørsholm kirke og andre steder, hvor skolens elever har frem
ført det.

Eigil Hempel.
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TALE TIL SKOLENS DIMITTENDER SOMMEREN 1972

Vi har i de sidste år, I har været elever her på skolen, talt med hin
anden om fysik. Det er derfor nærliggende for mig i dag, hvor jeg 
på skolens vegne skal tale til jer for sidste gang, at tage mit ud
gangspunkt i et problem fra fysikkens verden.
Jeg tænker her på samtaler, vi har haft i de aller sidste måneder om 
atomets natur. På et vist tidspunkt strejfede vi, da vi talte om ato
mets opbygning, det forhold, at elektronet undertiden må opfattes 
som en bølgebevægelse, men til andre tider som en materiel par
tikel ----afhængig af, om vi ønsker at beskrive det ene eller det an
det forhold.
Man kalder dette fænomen en komplementaritet: altså to fysiske 
beskrivelser, der dels supplerer hinanden, men samtidig udelukker 
hinanden.
Sådanne komplementære begreber findes inden for fysikken og er 
nødvendige for vor forståelse af kvantemekanikkens love.
Men det forunderlige er, at også i de love, der gælder for det men
neskelige sind og for menneskelige evner, findes komplementære 
begreber.
Simplest kan det siges med det gamle mundheld: Du kan ikke blæse 
og have mel i munden. Ja, du kan blæse, og du kan have mel i 
munden, men du kan ikke gøre det på én gang. Det ene udelukker 
det andet.
Der kunne siges meget om den ting, men jeg vil lade det ligge og 
i stedet et øjeblik opholde mig ved en komplementaritet hos os 
mennesker: den der rummes inden for begreberne barmhjertighed - 
retfærdighed. Ved nærmere eftertanke må enhver af jer sande, at 
her står vi overfor to begreber, der selv om det enkelte menneske 
kan udvise dem begge, så kan de ikke anvendes samtidig. Mennesket 
rummer dem begge som en mulighed, men vælges det ene, udeluk
kes det andet.
Ser vi tilbage på menneskers virke i historien, vil vi finde en stadig 
spænding mellem disse to: retfærdigheden og barmhjertigheden.
Går vi til de ældste historiske kilder, sådan som vi finder dem i 
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Moselovens strenge bestemmelser, så går det som en rød tråd gen
nem teksten, at det frem for noget gælder om at være retfærdig.
På den baggrund vil man også kunne forstå, hvor revolutionerende 
et budskab Jesus bar frem, når han gang på gang understregede 
næstekærligheden, tolerancen, barmhjertigheden og hele tiden be
tonede disse begrebers eksistens ved siden af retfærdigheden ... og 
helst over den.
Den første kristne kirke blev desværre præget af en mand, hvis 
hele opdragelse og intellekt var formet under Moselovens strenge 
krav om retfærdighed. Det var Paulus.
Den katolske kirke arbejdede sig bort fra Paulus og blev i middel
alderen, uanset hvad vi senere har sagt om den, fremfor alt den 
barmhjertige kirke.
Luther kom senere og krævede retfærdighed — og fik det, men be
tragter vi hans person og hans virke, så ser vi også, at barmhjertig
heden havde trange kår i hans hårde kamp for retfærdighed.
Sådan har menneskets vej bugtet sig mellem disse to; vi har valgt 
snart det ene og snart det andet.
Tænk blot på de mange samtaler og diskussioner, I har hørt om 
U-landshjælp.
Vi rummer allesammen i os et hjerteligt, ærligt ønske om, at hjæl
pen skal ydes. Børn skal ikke forgå i sult eller sygdom eller uviden
hed. Mennesker skal ikke ydmyges i umenneskelighed. Vi føler det 
i os af et ærligt hjerte: De må hjælpes. Vi vælger barmhjertigheden. 
- Eller gør vi det; for i næste øjeblik oprøres vi over, hvad vi hører 
fra disse lande om korruption og grusomhed. Vores hjælp går i de 
forkerte lommer, den fordeles forkert og uretfærdigt.
Ja, nytter det noget at hjælpe? Spørger vi i vores søgen efter ret
færdighed? Måske er dette hele ulykken, at vi ikke vil erkende, at 
begge vore krav ikke kan opfyldes. Vi gør os ikke klart, at det ikke 
står i menneskers magt at håndtere barmhjertighed og retfærdighed 
på én gang. Det er komplementære begreber, de supplerer hinanden, 
men de udelukker hinanden.
Som skolemand mødes man af mange krav fra sine elever, men ét 
kan man være sikker på, at alle møder med: kravet om retfærdighed. 
Jeg har hørt det så ofte, når mange ting er sagt om en lærer, da 

12



sker det, at det til sidst lyder: ja, men han (eller hun) er nu alligevel 
retfærdig!

...Men er det hele sandheden? Og hvis det er sandheden, er den da 
så ønskværdig?

Sandheden er nok snarere den, at vi på en skole, hvor mennesker 
mødes med mennesker, daglig må vælge, måske særligt i vort for
hold til eleverne: skal du være retfærdig, eller skal du være barm
hjertig!
Selv tænker jeg på de snart mange gange, I er gået ind ad kontor
døren for at tale med mig. Måske særligt på besøget op mod de 
store højtider.
Jeg har ikke kunnet præstere en nøjagtig afvejet millimeterretfær
dighed. Jeg har for resten heller ikke stræbt efter det. Jeg har mange 
gange ladet nåde gå for ret, fordi jeg følte, at det var det rigtigste i 
den pågældende situation. Det, vi har talt om ved de lejligheder, 
ville være af mindre betydning, hvis I på forhånd vidste, at der var 
fast takst for alt. I dag kan jeg da også sige til jer, at vi lærere ofte 
har taget fejl, at vi ofte har valgt forkert imellem retfærdigheden og 
barmhjertigheden i vort forhold til jer, men det betyder ikke, at vore 
bestræbelser har været små.
Vi er ikke gamle, men vi er alligevel så gamle, at vi ved, at det er 
godt at stræbe efter det fuldkomne, men det er tåbeligt at vente at 
nå det.
Det er min tro, at I på denne skole har mødt en række levende men
nesker, der ikke blot har krævet og øvet retfærdighed, koste hvad 
det koste ville, men mennesker, der forstod at vælge barmhjertig
heden, når det var muligt og nødvendigt.
1 går ud i en tilværelse, der stiller umådeligt store krav til jer på 
alle områder.
Et af de største menneskelige krav er dette, at I i forholdet til jeres 
omgivelser skal forvalte denne komplementaritet: barmhjertighed - 
retfærdighed.
Lad det blandt mange varme og gode tanker, der følger jer herfra, 
da være sagt til jer:

13



I kan ikke vælge én gang for alle. Der bliver tale om et flere 
gange dagligt valg, men i jeres evne til at styre dette valg kommer I 
til at vise jeres værdi som medmennesker.
Med disse ord ... og med tak for den tid, I har været elever her på 
skolen, med alle gode ønsker for jeres fremtid . . . dimitteres I fra 
Rungsted private Realskole.

Carl Bengtsson.
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DIMITTENDER 1972

9. klasse:

Vibeke Andersen Finn Tang Holbek
Søren Barslund Niels Ebbe Kristiansen
Ingelise Hansen Bo Langmann
Ulla Pærregaard Hansen Adis Kolding Olsen

Realeksamen:

Birgitte Andersen Mikael Bekkevold
Hans Henrik Delbanco Søren Kristian Boisen
Lene Klinkby Hansen Bodil Trampe Broch
Aase Tang Holbek Ulla Christensen
Inge Lise Kronholm Jørgensen Peter Goth Engel
Otto Tyge Krabbe Anne Gottschau
Pia Marianne Larsen Kirsten Hansen
Eva Lorenzen Stig Pærregaard Hansen
Anne Marie Lyre Ricky Jahnke
Ebbe Madsen Peter Horni Knudsen
Agnete Poulsen Helle Nordby Madsen
Per Uldal Michael Madsen
Annette Wengler John Overgård
Anne Tjellesen Westergaard Birgitte Friis Poulsen
John Wilhjelm Jakob Thomsen
Aldert Ronald Meyer Sanne Thorup
Annette Rosenstand Sussanne Westergaard

Ved dimissionsfesten overraktes bogpræmien „for at bære skoleårets 
trængsler med godt humør“ til årets elevrådsformand Peter Ravn.

15



Fru Johanne Hermansen på 80 års fødselsdagen.
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TIDLIGERE SKOLEBESTYRERINDE FRU JOHANNE 
HERMANSENS 80 ÅRS FØDSELSDAG LØRDAG DEN 
5. FEBRUAR 1972

Fru Johanne Hermansens fødselsdag i februar blev fejret på skolen 
med manér.

En fortjent hyldest til en dygtig lærerinde og skolebestyrerinde, der 
trofast tjente denne skole i 40 år, og som mere end nogen anden 
har præget skolens ånd og tradition.
1 anledning af fødselsdagen havde styrelsen formået malerinden Bir
git Lassen-Nielsen til at portrættere fru Hermansen. Resultatet blev 
afsløret ved en reception på skolen, hvor tidligere styrelsesmedlem
mer, gamle elever og lærere var mødt op i stort tal.

Fru Lassen-Nielsen fortalte ved denne lejlighed på morsom og be
åndet måde om forholdet mellem model og maler. Samarbejdet 
havde udviklet sig til et varmt venskab og en gensidig stor respekt. 
Styrelsens formand hyldede fru Hermansen i en smuk tale. Mange 
andre havde ordet. Iblandt dem fru Lulla Lucas, der på en varm 
personlig måde bragte en hilsen fra kommunalbestyrelsen, men 
samtidig en hilsen og hyldest til fru Hermansen fra sig selv som 
tidligere elev. Det kateder, som fru Hermansen havde siddet ved i 
sin tid som lærerinde, var i dagens anledning flyttet ind i lokalet, 
og fra det talte fru Hermansen med sin sædvanlige ro og myn
dighed.

Det blev en festlig og fortjent hyldest, der på denne dag mødte 
fru Johanne Hermansen.
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2. klasses afrejse til Islebjerggård.

LEJRSKOLE PÅ ISLEBJERGGÅRD MED 2. KLASSE 3.-5. MAJ

1. dag
Busturen startede fra skolen klokken 9,15. Første stop ved Roskilde 
Domkirke, hvor alle var meget videbegærlige. Kongekisterne impo
nerede. Flaget med våben på Frederik den IX’s kiste interesserede 
meget. Et af spørgsmålene var: „Hvor er kongens sabel?“ 
Dronning Margethes sarkofag var også spændende, og „er da hele 
Frederik den 5’s familie død?“
Fru Kleiminger købte et fotografiapparat i Roskilde. Jan spurgte: 
„Hvad kostede det?“ — 94 kroner — (4.90). Hvor langt er der til 
100 kroner? Hertil sagde Jan med løftet pegefinger: „Vi regner 
ikke!“
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Frokost i Jyllinge på en dejlig stor eng ned til vandet, hvor man 
rigtigt udfoldede sig. Jan og Ulrik hentede med besvær en spand 
vand til orangeaden.
Islebjerggård nåede vi klokken 12,30. Skønt sted! Pigerne blev ind
kvarteret ovenpå, drengene i kælderen.
Et kvarter efter havde vi den første skade, Paul med et lille flækket 
øjenbryn. - Leg i haven med boldspil og løb. Eftermiddagsdrik, 
orangeade og franskbrød med syltetøj. Fire store kander gik til.

Eftermiddag
Klokken 15,30 gik vi alle ned til byen med de breve, der var skre
vet. På posthuset efter frimærker! Alle fik en is på torvet. Karens 
bemærkning: „Jeg kan godt forstå, at de kun må koste 50 øre!
Alle blev nu sluppet løs for at købe slik. Rekorden: Peter Klyhn 
købte for 8,85 på én gang. Fru Børgesen måtte købe en natkjole, da 
hun kun havde træningsdragt med, og det var for varmt — 22 gra
der celsius.
Hjemtur til gården. Aftensmad, leg og indesysler om aftenen. Først 
tegning og dernæst bankospil med gode præmier.
I seng klokken 21, megen uro! Karen Birch faldt ned fra øverste 
køje og måtte så have en underkøje. (Karina urolig), og uroen va
rede til klokken 11 hos pigerne, mens der hos drengene først var ro 
klokken 12.30 om natten!
Jan og Peter Christian for rundt på gulvet.

Morgen 2. dag
Aftalen var, at vi skulle sove til otte om morgenen, men klokken 6 
var der fuld gang i snakken både oppe og nede. Fru K. og fru B, ned 
i nattøj for at bede om ro til klokken 7.30. Så var alt i gang igen, og 
nu stod morgenmaden for tur. Michel spiste enormt.
Formiddagen gik med leg i terrænet. Middag klokken 12 præcis. 
Spaghetti, pølser og kartoffelsalat — ikke så stor succes! Ketchup og 
sennep til.
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2. eftermiddag
Om eftermiddagen en lang spadseretur langs stranden. „Kronprins 
Frederiks Bro“ var oppe flere gange. Tre helikoptere og fire færd
selsbetjente satte fantasien i sving. Endelig nåede vi et iskagehus, 
hvor nye mængder is blev indtaget. Fru Ellegaard gav flødeboller til

På torvet i Frederikssund.
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alle. Hjemtur og leg indtil aftensmaden. Vi spillede bold med alle 
pigerne. Fru Kleiminger vandt matchen.
Aftensmad var brød med æg, agurk, spegepølse, frikadeller og ost, 
og vi drak mælk til. Lars Peter spiste meget.
Bemærkning: Efterlysning af piger til opvasken: Lisbeth: „Det gør 
man ikke på en lejrskole.“
Resultat: Lisbeth, Kathrine, Nina S. og Marianne Bech hjalp med 
opvask og borddækning til chokolade.
Vi havde levende lys i vinduerne, da det var 4. maj, og vi fortalte 
børnene, hvorfor lysene blev tændt netop denne aften.

Aften
Mange bankospil med mange præmier. Oplæsning af eventyr. Cho
kolade med nybagt kage til. Sengetid klokken 21. Der skulle være ro 
klokken 21.30, og det lyder utroligt: Der var ro over hele linien, og 
endelig kunne vi tre damer synke om i nogle magelige stole og få en 
kop aftenkaffe.
Morgen 3- dag
5. 30 næste morgen purret ud af sengen. Marianne Berger havde ka
stet op. Der blev tørret op, vendt puder og lagt til ro. Hanne fra 
øverste køje samme omgang. Karin var helten, der kunne tørre op. 
Nu tilladelse til at stå op. Larm, snak og dramatisering over de vær
ste sygdomme.
Marianne Berger kastede op igen — denne gang på gulvet. Morgen
mad klokken 8. Sengeredning, fejning, pakning og leg til klokken 
10. Tur rundt, hensigten var at finde glemte sager. Størst fangst i 
kælderen. Peter Klyhn ville ikke kendes ved bukser og hovedpude. 
Hjemtur
Bussen kom klokken 10.30, vejen hjem gik over Hillerød, hvor vi så 
slottet og badstuen fra bussen. Chaufføren var så flink at køre en 
omvej, så vi så slottet fra flere sider.

Hi emme
Mange forældre stod og modtog os med åbne arme, da vi klokken 
11.50 nåede vejs ende.
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LEJRSKOLE MED 2. KLASSE PÅ „LAUGSGÄRDEN“ VED 
FREDENSBORG, NOVEMBER 1972

Afgang fra skolen i forældrebiler lørdag den 18. november kl. 10. 
Laugsgården lå hyggelig og indbydende i det barske efterårsvejr. 
Drengene gav sig lige netop tid til at læsse bagagen af, før de star
tede fodboldspillet. Frokost. Derefter tur i skoven med en klasse, 
der var sprængfyldt af energi.

For at sikre alle en god og sund aftentræthed, var der allerede denne 
eftermiddag arrangeret et løb i skoven!

Efter aftensmad skulle der skrives dagbog.

Næste morgen begyndte med vækning klokken 7, morgen
mad klokken 8 og derefter igen ud i skoven, hvor der var konkur
rence mellem „landkrabberne“ og „søulkene". Landkrabberne vandt, 
kyndigt ledet af Ege Juul Nielsen.

Efter en tiltrængt frokost var der fodbold for alle . . . også de 
voksne.

Dagen sluttede med dagbogsskrivning og arbejde på læsestuen. 
Næste ... og sidste . . . dag tog vi med tog til Helsingør, hvor vi i 
fygende efterårsstorm beså seværdigheder og sluttede af med Tek
nisk Museum og Kronborg Slot.

Afrejsen fra lejrskolen om aftenen foregik som udrejsen ved for
ældrebiler. En glad, men træt klasse tog hjem for at hvile ud en 
hel tirsdag.

Turen blev ledet af Ulla Seegelke, der som medhjælpere havde to 
af III. reals elever, Michael Lundbye og Ege Juul Nielsen.

De to sidstnævnte siger efter lejrskolen: „En fornøjelig tur, hvor vi 
glædede os over at få et lille indtryk af en klasse, vi ellers ikke 
kendte“.
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Lollands Højskole.

4. KLASSE PÅ LOLLAND I AUGUST

Efter sidste års vellykkede lejrskole på Sandbjerg ville 4. klasse i år 
længere væk.
Heldigvis har hr. Bengtsson er bror, der har en højskole på Lolland, 
na den fik vi lov til at låne.
Vi tog af sted den 28. august ved middagstid. Nogle af drengene 
kørte i bil med hr. Bengtsson . . . der var nogle, der sagde, at det var 
de uroligste!! Pesten tog med tog sammen med frk. Seegelke. Da vi 
andre ankom til Søllested, stod drengene og hr. Bengtsson og tog 
imod os. og sammen holdt vi vort indtog på højskolen.
Vi blev indkvarteret nå 2-mands kamre. Drengene i den ene og 
pigerne i den anden af skolens fløie. men ikke mere adskilt end at 
..spøgelser" kunne vandre fra den ene afdeling til den anden.

23



Vi fik dejlig mad nede i spisesalen, og vi spiste meget hver gang. 
Allerede næste dag gik vi ud for at se os omkring. Vi så på den 
gamle kirke og var nede for at handle i byen. Senere gik vi på besøg 
på en bondegård og så på dyr. Da vi gik derfra, satte vi os for at 
hvile på et stengærde. Pludselig løb nogle af drengene ind i den 
fremmede have for at drikke vand ved vandposten. Hr. Bengtsson 
råbte efter dem, og frk. Seegelke løb ind i haven efter dem, men de 
ville ikke lystre. De var rigtig frække, syntes alle vi andre, men så 
opdagede vi, at huset og haven var hr. Bengtssons, og så gik vi alle 
sammen ind.
Derfra gik vi over på en anden bondegård, hvor vi fik lov til at lege 
i halmen ude i laden. Der var en himmelhøj halmstak, man kunne

Halmspring på Lolland.
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4. klasse i Reventlowparken.

springe fra. Der er dem, der siger, at det var det bedste på hele tu
ren. Samme sted fik vi boller og sodavand.
Næste dag tog vi på bustur rundt på Lolland: vi var i Reventlow
parken, i Bandholm og ved Kong Svends høj. Vi kravlede ned i 
gravkammeret imellem stenene, og da bussen kørte videre, havde vi 
nær glemt Nanna og Maria, der måtte løbe efter bussen.
Endelig var vi i Knuthenborgparken, hvor vi så en mængde forskel
lige dyr. Dér, hvor vi spiste vores madpakker, kunne man gå ind og 
lege med nogle af dyrene.
Vi drillede hr. Bengtsson meget på turen, for vi opdagede, at den 
gamle dame med stokken, der sad nede i spisesalen, var hans mor, så 
han måtte hele tiden høre for, at han havde sin mor med på lejrskole. 
Ude i skolens park spillede vi fodbold, og nede i gymnastiksalen 
holdt vi dans og spillede bold, den dag da Karin havde fødselsdag. 
Hendes far og mor kom med sodavand til os alle sammen.
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I en af skolestuerne var der fjernsyn, så vi kunne se olympiade
udsendelser. Hele tiden havde vi godt vejr, og stedet var dejligt. Vi 
havde ingen uheld, og hele turen blev klaret med godt humør. Vi 
kom trætte hjem fra en dejlig lejrskole.

4. klasse

I Knuthenborgparken.
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MED 6. OG 9. KLASSE PÄ BORNHOLM 
18.-24. SEPTEMBER 1972

Lige i begyndelsen af det nye skoleår gik vi i 9- klasse i gang med 
forberedelserne til den lejrskole, som vi året før havde fundet det 
bedst at udsætte, til vi havde lært hinanden lidt bedre at kende.
Nu var spørgsmålet: Hvorhen og hvornår?
Klassens ønsker gik i retning af rejse til udlandet, gerne af en 8-10 
dages varighed. Men efter lange og heftige diskussioner nåede vi 
frem til, at en sådan tur ville blive for dyr og næppe mulig at arran
gere på kort tid.
Drømmen om en udenlandsfærd var svær at slippe. Vi nåede imid
lertid til et kompromis — Bornholm — øen, der ligger tilpas langt 
væk og samtidig var et nyt rejsemål for de fleste af eleverne. Den 
har sit særpræg og byder på så mange seværdigheder, at en uges op
hold næppe rækker.
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I 6. klasse fik tanken om atter i år at tage på lejrskole ikke lov at 
hvile længe. Også her var turens mål genstand for livlig diskussion, 
men at vi skulle af sted snarest - helst langt væk - så længe som 
muligt, var vi enige om.
På tale var olympiaden i München og en landsby i Italien, men val
get faldt på Bornholm. Klassen fandt, at denne lille ø ,,lå tilpas 
langt fra Danmark“. Det viste sig nu, at 9. klasse og Palle Børgesen 
havde haft samme idé, og vi lærere besluttede da at følges ad med 
begge klasser.
Både elever og lærere var enige om, at det var noget af et eksperi
ment at tage af sted med to klasser, hvor aldersforskellen var for
holdsvis stor, men man besluttede trods betænkeligheden at vove 
forsøget.
Glade og forventningsfulde drog flokken af sted. Spændingen, der 
gav sig udslag på forskellig vis under rejsen, holdt sig til den føl
gende eftermiddag, da en udmattende vandretur op og ned ad klip
per og skrænter i samfulde tre timer satte en stopper for yderligere 
aktivitet - selv hos de mest ihærdige.
Vi fik sovet godt den nat, og de fælles strabadser havde rystet os 
sammen i et hyggeligt fællesskab.
Meget hændte de følgende dage. Vi beså øen på kryds og tværs. 
Glædede os over de historiske og erhvervsmæssige seværdigheder og 
den usædvanlige skønne og storslåede natur. Turene udgik fra Skt. 
Jørgens Gård i Gudhjem. Vi drog ud klokken 9 om morgenen og 
vendte trætte hjem ved 6-tiden om aftenen.
Også en sejltur til fæstningsværket Christiansø, var med i program
met. Det blev en virkelig oplevelse, som vi nødig havde undværet.
De betænkeligheder, vi nærede ved afrejsen - både med hensyn til 
det store antal deltagere og den nævnte aldersforskel - blev ganske 
gjort til skamme. Det viste sig tværtimod at være en fordel, da de 
store elever — både på det disciplinære område og med hensyn til 
nødvendig hjælpsomhed i flere tilfælde - viste stor konduite, når 
det var påkrævet. Vejret var smukt, og de seks dage gik alt for hur- 
tigt.
Netop på afrejsedagen blæste det op til vindstyrke 8, og vi så med 
gru sejlturen i møde, men de udståede fysiske anstrengelser - samt 
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en enkelt søsygetablet - bevirkede, at vi alle sov allerede inden af- 
sejling, og vi vågnede først, efter at vi havde passeret Københavns 
havneindløb.
Alle nåede således velbeholdne til Rungsted - vi en erfaring rigere. 
Eksperimentet lykkedes.

Rikke Bengtsson Palle Børge sen
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II REAL I WERFEN
1.-8. MAJ 1972

II. real parat til tur i saltminerne.

Efter lange overvejelser blev det endelig til Werfen i Østrig. For
beredelserne blev sat i gang. Sovevogn, udflugterne i Østrig - og 
hr. og fru Bengtsson tog med.
Der blev holdt flere møder med elevrådsrepræsentanter, to forældre 
og hr. og fru Bengtsson. Det hele blev i orden.
Endelig oprandt dagen, 1. maj 1972. Afgang kl. 14.24. Det første, 
der skete, var, at toget til Københavns hovedbanegård var forsinket, 
men vi nåede forbindelsen videre. Vi skiftede tog på hovedbane
gården og kom med Alpeekspressen, der kørte klokken 16.15.
Klokken 7 næste morgen skulle vi skifte i München til et lokaltog, 
der gik til Salzburg i Østrig. Her skulle vi igen skifte og fortsætte 
med et lokaltog til Werfen. Her var vi omkring klokken 12 næste 
dag. Efter 22 timers togkørsel nåede vi til vort hotel, Hohen Wer
fen.
Det første, vi foretog os, var at vaske os og skifte til rent tøj. Så fik
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vi vort første rigtige måltid i et døgn. Allerede den første dag blev vi 
slæbt med op til Ørneborgen. Det var fantastisk flot.
Næste dag skulle vi til Lichstensteinklamm, men det var tidligt på 
sæsonen, og der var endnu ikke åbent. Vi tog i stedet hjem og skif
tede til badetøj og solede os på altanen.
Næste dag skulle vi til Grossglockner. Vi blev hentet i bus, og efter 
at have kørt et godt stykke vej tog vi ind på et hotel og spiste vore

Så hojt lå sneen på Grossglocknerstrasse.
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medbragte klemmer. Det viste sig senere, at vi heller ikke kunne 
komme helt op til Grossglockner, da vejen var spærret af laviner. På 
hjemvejen punkterede vi to gange og blev derved også forsinket.
Den følgende dag gik turen til saltminerne. Vi tog toget til Hallein 
og kom derfra med svævebane op til Europas største saltmine. Der 
var en fantastisk flot udsigt fra svævebanen. Ved saltminerne blev vi 
iført nogle hvide misformede minedragter. Vi så herlige ud. I selve 
minen kørte vi ned ad slisker, og vi sejlede på den største af de 42 
søer, som er meget saltholdige. Der var ikke højere, end at man 
kunne røre loftet fra båden.
På hjemturen var der et par stykker, der blev væk i byen Hallein, så 
fru Bengtsson blev nødt til at blive der og vente på dem, mens vi 
andre tog hjem. Sikken en dag!
Den sidste tur gik til Eisriesenwelt. Det var en uforglemmelig op
levelse. Det er svært at beskrive det helhedsindtryk, man får af dette 
naturværk. Det eneste, man kan fortælle, er, at man føler sig som en 
lille mus i en kæmpestor isklump.
Turen som helhed var mægtig god, både kammeratlig og oplevelses
mæssigt. Vi fik frie tøjler, men med en vis fast hånd.
Om aftenen kunne vi gøre, hvad vi ville: gå ture, tage ned i byen - 
eller blive hjemme og spille kort eller bordtennis.
Vi gik ofte ned i byen og købte sodavand og franske kartofler eller 
andre gode sager, som vi tog med op på værelset og gnaskede i os 
ved sengetid.
Vi håber, at hr. og fru Bengtsson vil være villige til at tage med os 
på en anden tur.

Stig Verner Jørgensen Lone Thomsen
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En „fredagstur“ til Stevns Klint.

FREDAGSTURENE

En gammel tradition, vi her på skolen før i tiden var glade for, er i 
år blevet genoptaget.
I stedet for en ekskursion, der tjener et bestemt formål, foretog vi 
tidligere ture med et mere blandet indhold.
Formålet var vel egentlig både at gavne og fornøje.
Ideen genopstod, da kursusklasserne viste interesse for at tage ud 
sammen.
Fredag den 14. september drog vi af sted, og turen blev så vellykket, 
at vi — med enkelte ændringer - fortsatte de to næstfølgende fredage, 
først med 7. og 8. klasserne og derefter med alle tre realklasser.
Hvad oplevede vi så? Ture gennem det skønne Sydsjælland, Stevns 
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Klint med den gamle kirke hængende næsten ud over havet, det væl
dige kalkbrud ved Fakse, herregårdene Gjorslev, Vemmetofte og 
Vallø.
Siden den smukke køretur langs Præstø Fjord til Nysø med minder 
om Thorvaldsen, guldalderdigtere og malere.
Derefter til den lille hyggelige Præstø by, hvor statuen af „Snap
hanen" minder om knapt så hyggelige tider for byen. Vi tænker sta
dig på Gøngehøvdingen og de brutale svenske-krige, da vi når frem 
til Jungshoved, hvor der på de fredede volde engang lå en borg.
Lige ved siden af voldene ligger Jungshoved kirke, som har en øde, 
men meget smuk beliggenhed. Inde i kirken kommer den store over
raskelse. Både altertavle og døbefont er udført af selve mester Thor
valdsen.
Enkelte variationer og afstikkere fra tur til tur: For eksempel til 
Vindbyholt kro fra 1595, stedet hvor Frederik den 3. og Sophie 
Amalie spiste frokost, når de var på svanejagt!
Eller til Udby, hvor Grundtvig blev født.
Sidst, men ikke mindst: Det var glædeligt at se den veloplagthed og 
interesse, hvormed vore elever deltog i disse ture!

Eigil Hempel
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AVISINDSAMLINGEN

Som det vil være de fleste forældre (i hvert fald „chaufførerne“) 
bekendt har vi på skolen haft avisindsamling i dagene op til 15. 
februar.
For os på skolen var de sidste dage nervepirrende. Hver gang man 
trådte ind i en klasse, skævede man til bunken og tænkte: „Holder 
gulvet en time til?“ Det gjorde det, og vi bøjer os i næsegrus be
undring for bygningskonstruktørerne, der sørgede for, at skolen alt
så i materiel henseende hviler på et solidt grundlag.
Overskuddet fra avisindsamlingen blev hos de fleste klasser delt 
mellem flygtningehjælpen i Bangla Desh og klassens egen „kasse“. 
Dagens replik under avisindsamlingen var:
I en klasse diskuterede man, hvad aviserne skulle bruges til. Resul
tatet blev: halvdelen til en klassefest, den anden halvdel til Bangla 
Desh. Hvortil én siger: „Tænk, jeg vidste ikke, de kunne læse der
nede!!!“
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AUKTION

I 4. klasse følte man i november, at klassens kasse var ubehageligt 
tom. Mange var forslagene til aktiviteter, der kunne bringe kassen 
økonomisk på fode igen, men til slut bestemte man sig til at sælge 
brugte ting på „offentlig auktion“ i spisefrikvarteret den 6. novem
ber.

Det blev en festlig oplevelse. Mange ting skiftede ejermand, og re
sultatet blev over forventning. Den ene auktion i spisefrikvarteret 
måtte udstrækkes til 2 dage, inden alt var solgt. Resultatet blev 
300,57 kr., som klassen nu vil anvende til sine forskellige gøremål. 
Ideen med auktion er imidlertid til fri afbenyttelse for andre klasser, 
så mon ikke flere vil følge efter?
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FASTELAVNSHALLØJ

Fredag den 15. februar stod skolen på den anden ende i anledning 
af fastelavn.
For fru Lynn-Petersen startede dagen i skolekøkkenet klokken 7, 
hvor hun assisteret af en halv 7. klasse gik i gang med at bage bjerge 
af verdens bedste fastelavnsboller.
Senere på dagen stod skolen i papnæsernes tegn, mens børnehave
klassen, 1., 2., og 3. klasse under stor munterhed slog katten af tøn
den i gymnastiksalen. Her gjorde 2. halvdel af 7. klasse en stor ind
sats som legetanter og -onkler.
Klokken 11 gik 2. real i gang med at pynte gymnastiksalen til afte
nens skolebal for „de store“.
Med salen pyntet med fiskenet, balloner, papirsblomster og farve
strålende malerier, gangen omdannet til bar og restaurant og et godt 
orkester blev det en festlig og hyggelig aften.
Det blev sagt, at højttalere og styrken i samme normalt var beregnet 
til KB-hallen, og de stakkels plagede lærere, der prøvede at slippe 
fra det med trommehinderne i behold, var parate til at tro på denne 
sandsynlige forklaring.
Det var en godt organiseret fest! Elevrådet kan!



Klar til start!

FØLGENDE ELEVER HAR I EFTERÅRET 1972 
TAGET SKOLEIDRÆTSMÆRKET

Bronze:
Helle Alsing
Bodil Andersen
Dorte Riborg Andersen
Kamilla Gad Andresen
Birgitte Anker
Annette Botved
Charlotte Fehmerling
Claire Glover
Birgitte Hartmann
Lisbeth Faarkrog 
Merete Åberg Jørgensen

Tine Keiser-Nielsen
Mette Kjær
Merete Lundbye
Annette Nielsen
Merete Otzen
Merete Risbjørn
Ida Schiødt
Line Sloma
Christina Wagner Smitt
Helen Steentoft
Lone Thomsen
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Sølv:

Annelise Glover
Anne Kierulf
Dorte Kondrup

Anina B. Rasmussen 
Anne Schæffer

Guld:

Birgitte Bentzen
Birgitte Eriksen
Helle Hviid-Nielsen
Ingelise Hørud-Madsen
Charlotte Munksgård

Lene Ohlmann 
Charlotte Petersen 
Lisbeth Ravn
Karin Sven Sørensen 
Annette M. Welsien

Diverse:

Skolen deltog i Folkeskolens Atletikstævne, hvortil alle skoler i
Frederiksborg amt var inviteret.

Vi klarede os pænt!

Gruppe 1 piger: 7 piger fra højst 7. klasse: nr. 14
Gruppe 2 piger: 8 piger fra højst 10. klasse: nr. 23
Gruppe 1 drenge: 7 drenge fra højst 7. klasse: nr. 19
Gruppe 2 drenge: 8 drenge fra højst 10. klasse: nr. 11 

11. maj 1972 deltog skolen i orienteringsløb i Store Dyrehave.

Arrangør: Amtsudvalget for skoleidræt i Frederiksborg amt.

I gruppe II — drenge - blev resultatet, at James Stentoft blev nr. 1.
Hans Henrik Strange Vognsen nr. 2.

39



Mr. Thomas med sit hold.

SKOLEMESTERSKABER

Resultatet af badmintonturneringen i november blev, at skolemester
skabet i badminton blev vundet af:

Drenge: Henrik Ingemann og Ole Kjølhede vandt i finale mod 
Klaus Eldrup Jørgensen og Lars Toft Rasmussen.

Piger: Birgitte Kofoed og Lene Ohlmann vandt i finale mod 
Anne Kierulf og Lone Thomsen.

og skolemestre i bordtennis blev:
Drenge: Klaus Eldrup Jørgensen.
Piger: Birgitte Bentzen.
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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 ud
gifter i forbindelse med skolens 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“.
Ifølge statutterne administreres fondens midler af en styrelse på 5 
medlemmer, der vælges af skolens generalforsamling for 2 år ad 
gangen. Skolens bestyrer er dog „født“ medlem af fondsstyrelsen.
Den på generalforsamlingen i 1972 valgte fondsstyrelse er: 
Ingeniør Bent O. Abildstrøm, skolebestyrer C. Bengtsson, overlærer 
fru A. Perkov, fru Sara Sloma og Anne Marie Thomsen (III real). 
Det er med stor glæde, vi i fondsstyrelsen kan konstatere, at man fra 
forældreside er klar over, at et sådant behov eksisterer. Dels har vi 
over girokontoen modtaget en hel del bidrag, dels har der været stor 
interesse for vor nye flotte gymnastiktrøje, som flere og flere af sko
lens elever anskaffer både til brug i gymnastiktimerne og simpelt 
hen som bluse. Det er vort håb, at såvel piger som drenge, efter
hånden som det bliver nødvendigt at udskifte gymnastikdragt, vil 
favorisere den meget dekorative trøje, således at den bliver obliga
torisk på skolen. Dette er også en måde at støtte fonden på. Lige
ledes er der stadig salg i mærkater til skolebøgerne samt blazermær
kerne, der har talrige anvendelsesmuligheder. Et bidrag, vi er me
get glade for, er et beløb, der udgør den resterende driftskapital fra 
et tidligere skoleblad, sendt til fonden af den forhenværende chef
redaktør.
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Skolens flotte gymnastiktrøjer præsenteres.

Fonden har i det forløbne år ydet tilskud til skolerejser, hvor der var 
behov herfor. Man har desuden bidraget til udgiften ved portrættet 
af fru Hermansen, som jo netop har ydet en aktiv indsats omkring 
starten af forældre- og elevfonden. Endelig blev der bevilget et be
skedent beløb til præmier i en tegnekonkurrence udskrevet af skolens 
kontaktblad.
Vore planer fremover omfatter et andespil i januar måned. Der har 
tidligere været gjort forsøg på at gennemføre et sådant, men på 
grund af manglende tilslutning måtte man aflyse. Dette håber og 
venter vi imidlertid ikke bliver tilfældet denne gang.
Endvidere drøftes muligheden for en skolekomedie i begyndelsen af 
det nye år, og det er tanken i givet fald at lade overskuddet komme 
fonden til gode.
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Vi takker for den velvilje, vi føler, forældre- og elevfonden nyder i 
kredsen omkring skolen, og håber, dette fortsat vil være tilfældet. 
Bidrag modtages som sædvanlig med taknemmelighed på adresse:

Rungsted Privatskoles forældre- og elevfond
Postboks 9
Gironummer 142 881
Landmandsbankens Rungsted afd.
kontonummer 6-19847

Fondsstyrelsen
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EN HILSEN FRA STYRELSEN

Den årlige generalforsamling 1972 blev afholdt den 8. september. 
Såvel styrelsens beretning som regnskabet blev forelagt og enstem
migt godkendt af den tilstedeværende forsamling. Regnskabet ud
viste et beskedent overskud på kr. 11.875.
Der blev varslet en forhøjelse af skolepengene - meddelelse om de 
forhøjede takster med virkning fra 1. januar 1973 — er udsendt til 
forældrekredsen.
Skolens byggeplaner er omtalt andetsteds i denne hilsen fra skolen 
til forældrene.
Et væsentligt punkt på generalforsamlingen var det nye vedtægts
forslag, der — indstillet af den samlede styrelse og anbefalet af lærer
råd og elevråd - blev enstemmigt vedtaget. Imidlertid udgjorde an
tallet af fremmødte forældre ikke et beslutningsdygtigt forum, og 
der indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling, der fandt sted 
den 10. oktober.
Som nævnt i beretningen er vedtægtsændringerne i alt væsentligt en 
modernisering og lovfæstelse af den demokratiske praksis i styrel
sens arbejde, som har udviklet sig gennem de seneste år. Med en for
ventet godkendelse i undervisningsministeriet er det vort håb at have 
lagt rammer for en rolig og stabil udvikling til glæde for vore børn 
og den skole, vi i forældrekredsen står vagt om.
Skolens styrelse består af:

Formand: Ingeniør B. O. Abildstrøm 
Næstformand: Grosserer Aage Andersen 
Sekretær m. v.: Advokat Niels Heilbuth 
Fru S. Sloma
Civilingeniør T. Skieller
Fru E. Westergaard

I styrelsesmøderne deltager tillige:
Skolebestyrer Carl Bengtsson
Viceskoleinspektør Palle Børgesen
Lærerrådsformand K. Loft-Rasmussen
Elevrådsformand Morten Abildstrøm

Bent O. Abildstrøm
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ELEVRÅDET

Ved skoleårets begyndelse startede elevrådet med at vælge ny be
styrelse. Den kom til at bestå af:

Morten Abildstrøm, III real (formand)
Klaus Eldrup Jørgensen, I real (næstformand) 
Anne Marie Thomsen, III real (sekretær) 
Charlotte Munksgård, I real (kasserer)

Endvidere er Anne Marie Thomsen blevet indvalgt i skolefondens 
bestyrelse på generalforsamlingen i skolekredsen den 8. september 
1972.
Vi tog fat med friske kræfter og prøvede at finde nye måder at akti
visere eleverne på. Resultatet er foreløbig blevet en filmklub, som 
kører med stor tilslutning fra alle klasser.
Frugtboden er kommet ud over sin første begyndelse og er — takket 
være skolens uvurderlige hr. Ellegård - blevet „etableret“ i en rigtig 
bod, der kan aflåses og køres væk ved skoledagens slutning. Des
uden er varelageret i boden blevet udvidet. Indkøb og salg varetages 
i år af et frugtbodsudvalg nedsat af elevrådet.
Elevrådsformanden har som sædvanlig deltaget i skolens styrelses
møder. Desuden deltager formand og næstformand i lærerrådets 
møder. Begge steder forsøger vi efter bedste evne at varetage elever
nes interesser.
Alt i alt må det siges, at elevrådet på vores skole virkeligt fungerer 
uden problemer.
Jeg har ikke bedre ønske for det nye år end, at det gode forhold til 
skolens styrelse og lærerkollegium må vedvare.
Glædelig jul og godt nytår fra elevrådet.

P. e. v.
Morten Abildstrøm

45



„Frugtboden“.

46



HVOR GÅR VI HEN?

Undervisningsministeren har fremlagt forslag til en ny skolereform, 
som også vi på skolen må tage stilling til. Forslaget vil afskaffe real
eksamen og give plads for en 10-årig enhedsskole med en niveau
delt undervisning.
Bliver forslaget lov, kommer vi på Rungsted private Realskole til at 
stå over for valget: skal de nuværende 15 klasser afløses af 22 klasser 
i en 2-sporet 10-årig skole? Eller skal man vælge den mindre skole 
med børnehaveklasse og en enkelt række klasser?
Lærerrådet har gennemdrøftet begge muligheder med skolens sty
relse på planlægningsdagen den 15. januar 1972, og begge parter er 
enige om at vælge den lille skole, der formodentlig vil blive mindre 
end skolen i dens nuværende form — formentlig med i alt 250 elever. 
Vi foretager dette valg vel vidende, at vi derved fraskriver os en 
række af de uomtvistelige fordele, der ville ligge i at have flere 
penge til rådighed på en større skole. Men vi gør det med roligt 
sind, fordi vi ikke tror, at flotte skolebygninger og dyrt materiale 
alene skaber en god skole. Der er for os ting, der er vigtigere: et 
trygt miljø for børnene, en menneskelig omgangsform lærere, elever 
og forældre imellem, en overskuelig verden i det daglige, et rimeligt 
forhold til de daglige ting og værdier.
Vi vil gerne selv under beskedne ydre kår være med til at opfylde 
formålsparagraffen i skolens vedtægter, sådan som lærere og for
ældre i enighed har formuleret den:

„ . . . at give eleverne mulighed for en individuelt præget ud
vikling.
Skolen ser det endvidere som sin opgave gennem en styrkelse 
af elevernes selvstændighed og pligtfølelse at virke karakter
dannende og skabe respekt for anderledes tænkende ved at ar
bejde for tolerance og demokrati."

Lærerrådets forretningsudvalg
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BYGGEPLANER

Igennem de sidste år har skolens styrelse tumlet med forskellige pla
ner for en udvidelse af skolens lokaler. Behovet for bedre lokaler 
har været åbenlyst: en større gymnastiksal, bibliotek, håndarbejds
lokale, fysiksal, større lærerværelse, grupperum og mange flere øn
sker og muligheder har været på tale.
For at udnytte de muligheder, der ligger i byplanen på stedet, øn
skede vi at inddrage Ulvemosevejs udmunding i Vestre Stationsvej 
og indkørselsvejen til golfklubben. Vi indsendte skitseforslag til 
kommunen, der gav forslaget en velvillig behandling, men vi havde 
vanskeligere ved at forhandle os til enighed med nogle af medlem
merne af Vejlaget Ulvemose, der ønskede Ulvemosevej bevaret i sin 
nuværende vejføring. Dette, i forening med den omstændighed, at 
det er blevet vanskeligere at få statsmidler til rådighed for skole
byggeri, bevirkede, at planerne i 1972 måtte tages op til revision 
endnu en gang. Hertil kom den usikkerhed, undervisningsministe
rens forslag om skolereform nødvendigvis måtte bringe ind i plan
lægningen.
Sammen med skolens lærere nedsattes et behovsudvalg, der igen
nem flere møder med styrelse og lærerkollegium, gennemdrøftede 
de øjeblikkelige muligheder.
Sluttelig fremkom udvalget med den ovenfor skitserede plan for 
en første udbygning.
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Planen rummer en udbygning af skolens gymnastiksal med bedre 
bade- og omklædningsrum, et bibliotek med læsesal og øverst en 
taghave. Endelig giver den mulighed for ombygning af etagen oven 
over gymnastiksalen, så lokaleforholdene her forbedres.
At realisere denne plan kræver ikke større økonomisk engagement. 
Det er ikke nødvendigt, at staten yder tilskud eller lån. Den om
stændighed, at vi selv kan finansiere byggeriet, bevirker forhåbent
lig, at vejen fra tegnebord til virkelighed denne gang bliver tilbage
lagt på rimelig kort tid.
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OM MODENHEDSPRØVEN

I adskillige år har vi på Rungsted private Realskole i maj måned af
holdt skolemodenhedsprøve for de børn, der var emner til den kom
mende første klasse.
I årenes løb har denne proces gennemgået en udvikling. De første 
par år stod denne modenhedsprøve „alene“, og resultaterne derfra 
udgjorde et væsentligt skøn af det enkelte barn. Der anvendtes „Up- 
salaprøven“.
I 1966 udvidede skolen sit pædagogiske tilbud med en børnehave
klasse. For skolebegynderne betød dette, at de fleste af dem kunne 
iagttages og vurderes både af børnehavepædagogen og ud fra grup
peprøven - altså „Upsalaprøven“.
I år forsøgte vi en anden slags skolemodenhedsprøve. Den er ameri
kansk og udarbejdet af psykolog Marianne Frostig. Sammenlignet 
med „Upsalaprøven,, er denne prøve videnskabeligt bedre funderet 
og er derfor mere pålidelig.
Prøven er standardiseret for børn fra 4 til 10 år og derfor meget 
velegnet til 6—7-årige, det vil sige vore skolebegyndere. Man kan 
bruge „Frostigmaterialet“ sammen med et enkelt barn eller med en 
gruppe børn. Der er fem typer opgaver i Frostig-hæftet, og resul
taterne derfra kan tilsammen give et ret alsidigt udtryk for barnets 
funktionsniveau på det visuelle område.
Opgavetyperne beskriver evnen til at styre blyanten i angivne figurer, 
til at finde forskelle og ligheder i sete figurer af enkel konstruktion, 
til at gengive stregmønstre efter forbillede, til at trække figurer ud 
fra forskellige grundmønstre, til at skelne mellem geometriske for
mer, der kun varierer lidt. Alt dette kan lyde meget indviklet, men i 
virkeligheden har det forbindelse med færdigheden til at lære at 
læse tal, bogstaver og ord.
Denne redegørelse af „Frostigprøven" kan måske give den tanke, at 
børnene havde det „besværligt“ i år ved skolemodenhedsprøven. Det 
modsatte var imidlertid tilfældet. De deltog ivrigt og var snarere 
utilfredse, da „timen“ var til ende.
Prøven foregik om formiddagen, hvor børnene i grupper på 8 var 
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sammen med deres børnehavepædagog og skolepsykologen ca. 1 
time. At sidstnævnte forud for prøven havde fået lov til at besøge 
børnehaveklassen et par gange, fandt alle, var en god idé, for så 
kendte alle hinanden.
Kort efter skolemodenhedsprøven fik børnenes forældre tilbud om 
at få oplysninger om deres børns præstationer og til at drøfte andre 
forhold, der kunne have betydning for barnets skolestart.
Her på skolen er vi indstillet på at bruge „Frostigprøven“ igen. Sam
men med børnehavepædagogens observationer af børnene og med 
forældrenes oplysninger er prøven god, når et barns chancer for at 
gå fra børnehaveklasse til første klasse skal vurderes.

Else Hansenmeyer
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TIL PRESSEN

Det er en kendt sag, at et af de steder, hvor der i disse år finder en 
spændende og for fremtidens Danmark afgørende udvikling sted, er 
inden for den danske skole.
Det er derfor af betydning, at denne udvikling følges med vågne 
øjne af pressen.
Hvad der i disse år gror frem i skoleverdenen kommer til at sætte sit 
spor i en rum tid fremover.
Den lokale presse har i 1972 fulgt denne skole med velvillig inter
esse i stort og småt. Til tider er omtalen nået helt ind i hovedstads
pressen.
Det er skolen taknemmelig for. Vi takker ved årets slutning den 
lokale presse for godt samarbejde i det år, der er gået.

Skolens styrelse
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NOVEMBERUGE 1972

Igen en „Novemberuge“.
Igen den kendte stemning af aktivitet og forventning. — Og alligevel 
helt anderledes end de foregående år.
Program: Lille koldt bord, fransk mad, indisk mad, volleyball, skole
turnering i badminton, bordtennis, svømning, sejlsport for begyn
dere og viderekomne, fisketur på Øresund, motortur, sodavandstur, 
bibliotekstur, danske herregårde, Christianshavn, Københavns histo
rie, egensvandring, Brasilien, tegneteknik, frisørlære, førstehjælp, 
stoftryk, cyklistprøve, motorlære, kursus i skønhedspleje, fugle
udstopning, fotoarbejde, debatfilm, mængdelære, dyrepsykologi,

Fotograf Noer på katederet i Novemberugen.
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Mængdelære.

elevrådsarbejde, tysk grammatik, kendt mand i saksen, vejret, jagt, 
filmtricks, folkedans, dagblad, fotoklub, serengeti og massai’erne, 
nutidskultur og fremtidskultur under lup, impressionisme og eks
pressionisme, løfte, bære, skubbe og trække, skillingsopera og 
svømmehal.
Der var nok at vælge imellem - også i år.
Programmet blev gennemført af forældre, lærere og elever i for
ening.
Til alle, der hjalp os i denne uge, siger vi en hjertelig tak.
Nyt for os var det, at forældrene denne gang kunne deltage. Mange 
benyttede sig af de fristende tilbud og fik, foruden nogle fornøjelige 
timer, knyttet en kontakt til denne skole.
Vi kommer igen med dette tilbud til forældrekredsen næste år.

C. B.
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Atter i år udsendes en årsberetning som en hilsen til alle nuværende 
elever, til tidligere elever og til venner af skolen.
Når man gennemlæser indholdet, er det vort håb, at det aftegner en 
glad og varm og levende skole, hvor voksne og børn og unge i ar
bejde og fest skaber et skoleliv, der rækker ud over dagen og ind i 
fremtiden.
Med tak for året 1972 sender vi fra skolen en hilsen til alle i skole
kredsen.

Rikke og Carl Bengtsson
Rungsted i december 1972.

57



Tegninger og vignetter til dette årsskrift:

Torben Schlüntz Andersen
Philip Boissevain
Kirsten Buhl
Michael Ellegaard
Henrik Fich
Susanne Hørud
Lars Kaaber
Caroline Palsby
Jesper Bernhardt Petersen
Inger Merete Splidholm Rasmussen
Marianne Ravn
Michael Sandeman
Aron Sloma
Hans Henrik Strange Vognsen
Lars Peter Strange Vognsen
Niels Westergaard

Fotos:

Hørsholm Avis 
Fotoklubben 
Inger Hempel 
Michael Lundbye 
B. O. Abildstrøm 
Hans Henrik Skieller 
M. Riis
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HØRSHOLM BOGTRYKKERI


