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En årsberetning er på en måde skolens ansigt udad til. Når det er 
sagt, er det også klart, at vi, der skriver og tegner det, gerne vil gøre 
det smukt. Men vi vil ikke forskønne det til ukendelighed, snarere 
forsøge at trække nogle karakteristiske linier op, noget der kende
tegner det år, der er gået.
Når man ser årsberetningen igennem, er det unødvendigt at under
strege, at året 1973 var et godt år for vores skole. Prisstigninger og 
praktiske besværligheder gjorde det ikke til noget let år. Byggestop
pet var en skuffelse for os, der stod med pengene i hånden, klar til 
at tage fat.
Det liv, der er levet på skolen, har dog været så rigt og stærkt, at 
der intet skår er slået af arbejdsglæde, humør og sammenhold.
Det vil fremgå af de følgende sider.
Årsberetningen sendes som sædvanligt ved årets slutning til skolens 
venner og til de mange hjem, der står bag os i arbejdet, med en hil
sen og en varm tak for året 1973.

C. B.

Rungsted i december 1973.





JULEDIGT

Det er mørke. Vinden blæser ude.
Det er koldt for mennesker og dyr, 
men i stuen bag den blanke rude 
hører vi det gamle juleeventyr.

Langt herfra for meget længe siden 
hyrder lå om bålets matte glød, 
talte sammen med en sorgfuld viden 
om den store verdens bitre strid og nød.

Himmellys omgav dem i det samme!
Bange hørte de en engels ord: 
Frygter ej, al sorg er gjort til skamme, 
Han er født, i hvem der gived fred på jord!

Hyrderne stod op og løb til byen. 
De var glade. Der hvor barnet lå, 
julestjernen strålede fra skyen. 
Barnets lille seng var redt af krybbestrå.

Det er vintersne, og blæsten tuder.
Det er hårdt for mennesker og dyr.
Engle flyver ved de mørke ruder 
synger med i alle juleeventyr.

Tekst: Gustav Bengtsson og Per Warming.
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TALE TIL SKOLENS DIMITTENDER
SOMMEREN 1973

I ti år har I levet jeres skoleliv her. Det er en stor del af et menne
skeliv . . . mere end halvdelen af jeres.
Det kan ikke undgås, at I i den tid har modtaget mange indtryk, 
at I har haft mange oplevelser, der har været med til at forme jer til 
de mennesker, I er i dag.
Af alt det, som I har modtaget her på stedet, er noget af det stær
keste og varmeste sikkert de indtryk, I som små oplevede, når I sad 
i klassen og lytede til jeres lærers fortælling. Og da I var mindre, 
forstod I at lytte. I lyttede, som kun børn kan det, med hele jeres 
sind og sjæl, ja, næsten med kroppen også. Bedst var det, når I lyt
tede til fortællingerne „fra gamle dage“ . . . enten det nu var histo
riske eller bibelhistoriske eller måske aller bedst de gamle folke
eventyr.
Her var virkelig tale om underholdning, som I aldrig siden har 
mødt det. Dels er I selv blevet forandret, dels indeholdt alle fortæl
lingerne ikke bare noget spændende og underholdende, men noget 
mere end det. Hver eneste fortælling havde et indhold af gammel 
erfaring, ja, i virkeligheden visdom ... alt sammen udmøntet i let 
tilgængelig og gangbar mønt.
Tænker I tilbage, vil I kunne huske, hvordan disse fortællinger var: 
Der var engang en mand, der havde tre sønner, eller: Der var en
gang en konge, der havde en datter, eller: Der var engang en fattig 
ungersvend . . .
Ja, historien kan begynde forskelligt, men handler næsten altid om 
et ungt menneske, der drager ud i den vide verden for at finde 
lykken. Han må gennemgå prøvelser, eller bestå prøver under den 
ene eller den anden form, gå meget ondt igennem måske, men så 
ender det hele som regel godt: han vinder prinsessen og det halve 
kongerige ... og de lever lykkelige til deres dages ende.
Disse tilsyneladende blot underholdende eventyr, der er fortalt gen
nem århundreder, rummer som sagt i sig en sum af viden og ønsker 
og drømme om menneskers vilkår her i livet. Lad os prøve et øje
blik at aflæse noget af det, der fortælles imellem linierne.
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Lad os se på disse kække unge mennesker, der i eventyrerne har held 
til at udføre de store bedrifter. Findes der hos dem nogle fælles 
træk, der kan fortælle os noget om unge mennesker i al alminde
lighed ... og altså også noget om jer.
Ja, først og fremmest er det unge mennesker med barndommen bag 
sig. De gør noget, der er typisk for unge mennesker: de drager ud 
hjemmefra. Sådan sker det nemlig: Man er barn, og man er lykkelig 
og tryg og tilfreds med sin lilleverden. Der er ingen, der er bedre 
eller dygtigere end far og mor . . . det skulle da lige være ens klasse
lærer. Man bor på et dejligt sted, og man kan simpelthen ikke tænke 
sig at leve andre steder på hele den vide jord. Men man vokser ud 
af sin barndom. Man udvikles på mange måder. Man prøver at fin
de sig selv i på en ny måde i forhold til sine omgivelser. Man bliver 
kritisk. Nu ved jeg godt, at den stærkeste kritik retter man som ung 
imod sig selv, og der er da også meget at kritisere: der er det med 
udseendet først og fremmest, men meget andet synes man også er 
galt. Den kritik gemmer man som regel godt for andre. Den kan 
røbes i en ulykkelig usikkerhed, der må rases ud i en nærgående 
kritik rettet mod omgivelserne. Det er hårdt for os, det går ud over, 
men på den anden side må vi erkende, at skal der kritiseres, så er der 
vel ikke noget at sige til, at kritikken retter sig mod noget, I kender 
til ... eller mener at kende godt. Det er næsten en naturlov, at 
sådan må det være: man kritiserer sit hjem, sine forældre, søskende, 
skole. Alt det man i barndommen virkelig holdt af som tilværel
sens faste grundpiller. Og tro mig, det går her, som det altid går: 
Lykken mistes, når den kritiseres.
Og samtidig begynder man at længes ud.
Men man længes ikke ud, blot fordi man er ked af alt det tilvante. 
Nej, så negative er livets love dog heller ikke. Man længes ud som 
ung, fordi man har en tro på lykken. Ikke på lykken i al almindelig
hed, men min lykke, min særlige, egen lykke, der findes et eller 
andet sted derude. Dette er et fælles træk for eventyrenes unge men
nesker: de drager bort fra alt det tilvante derhjemme, alt det de ken
der alt for godt og ud for at finde og vinde lykken. Sådan er livets 
lov, og ve, den far eller mor eller skolelærer, der vil stille sig i vejen! 
Men ser vi igen på de unge i eventyrene, hvad har de så med hjem
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mefra? Som et gennemgående træk finder vi, at i økonomisk hense
ende, er det meget småt. Ja, det hænder vel, at en mand med tre 
sønner forsøger at udstyre dem bedst muligt. Det kan blive til en 
hest ... i hvert fald til to af dem, men så siger eventyret også fra. 
Ingen misforståelse må være mulig. Så let går det ikke. Man kan 
ikke købe sig en fordel, endsige selve lykken. Eller rettere: Jeres 
forældre kan ikke købe lykken til jer ved at udstyre jer med gods 
og guld. I må selv gøre noget. Det er jer selv, det kommer an på. 
Og er det det, så kan det være, at den tredje søn, ham på gedebuk
ken, den i økonomisk henseende dårligst stillede, går hen og vinder. 
Næh, det er andet, der kræves.
Man må gå i tjeneste hos en trold eller en konge eller en heks . . . 
og man må være tro og lydig i denne tjeneste. Så kan man vinde lyk
ken, enten den nu består af den ofte omtalte prinsesse og det halve 
kongerige eller guld og anden rigdom eller magt. Men betingelsen 
er, at man skal tjene en vis tid og lydigt opfylde visse betingelser, 
nærmere fastsat ved aftalens indgåelse. Gør man alt dette, så er man 
næsten sikker.
Men læg dog mærke til dette: for at klare det hele på eventyrlig vis 
kræves mere end blot troen på egen lykke. Der kræves evnen til 
lydighed i tjenesten.
Vi hører mærkværdigvis aldrig ret meget om, hvordan de unge i 
eventyrene har det som børn, eller om, hvordan de har været. Men 
vi har lov til at slutte efter deres senere opførsel, at fælles for dem 
er dette: de har lært at lyde. Det fortælles som sagt ikke direkte. 
De gamle eventyr er blevet til i en tidsalder, hvor dette forhold end 
ikke er værd at nævne. Det turde være en selvfølge.
Nu ved jeg helt vel, at jeg bevæger mig ind på områder og anvender 
ord, der hverken er populære i dagens skole eller i dagens samfund. 
Det får så være.
Jeg beder jer for forståelsens skyld om, endelig ikke at tage fejl af 
det ord: lyde. Det er ikke det samme som at lystre. Lystrer, det gør 
man af en eller anden form for frygt, når man er bange eller tvinges 
af en overmagt. Det er noget negativt, men tro endelig ikke, at det 
er noget, man tager alvorlig skade af.
Men: lyde eller adlyde, det er noget positivt. Det er noget, man gør 
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i respekt eller ærbødighed eller tillid til nogen eller noget.
At kunne lyde, at kunne være lydig, er en absolut forudsætning for 
at kunne gå i tjeneste. Det har de unge i eventyrene lært, ellers havde 
de ikke vundet lykken i deres tjeneste.
Her tror jeg, at eventyret egentlig fortæller det vigtigste for et 
nutidsmenneske.
...Disse unge mennesker, der drog hjemmefra i selvovervurderende 
trods, (vi tør tro, at nogle af dem har knaldet med døren, så puds 
og støv har stået de gamle om ørene), disse unge mennesker drager 
ud med en urimelig tro på deres egen lykke, der ligger og venter 
derude langt borte fra alt det snærende hjemmevante. Og hvad gør 
de så? De går i tjeneste. Og læg lige mærke til, at det er en tjeneste, 
hvor det ofte gælder om at gøre noget for andre, hvor forholdene 
er endnu mere snærende end dem, de kom fra, hvor kravet om ly
dighed er stærkere end det, far og mor og skolen stillede. Her er 
ikke noget med at stirre blindt og begærligt på egen vinding. Man 
ofrer sig. Man tager sine opgaver på for andre. Man risikerer liv og 
lemmer i kamp mod drager og alskens ondskab og fortrædelighed 
for at hjælpe en eller anden indespærret eller forhekset prinsesse. 
Herregud. Den der så kort forinden ikke kunne overkomme at slå 
en græsplæne eller gøre dagens gerning i hus og have. Nu går man 
ind i en lydighed, hvor man helt glemmer sig selv. Og netop derfor 
vinder man lykken.

I, der rejser fra denne skole i dag, har det som eventyrets unge. I 
drager ud. I er ved at være trætte af os. Men I tror også på jeres 
lykke, fordi I er unge, I tror hver for sig på jeres egen specielle lykke, 
som ligger og venter på jer. Det kan godt være, at en eller anden af 
jer en dag må sige, som I måske hørte Tjekhovs „Onkel Vanja“ sige 
det i fjernsynet i søndags: „Lykken har jeg ikke fundet, men jeg 
har æren i behold". Lad det være. Vi vil ikke spå.
For os på denne skole er det vigtigt, at I har haft en barndom og en 
skolegang, der gør jer vel skikkede til den tjeneste, I kommer i. Det 
bliver vel de færreste af jer, der skal tjene hekse eller trolde eller 
kæmpe mod ildsprudende drager som de unge fra eventyrene, men 
alligevel: dels ved man jo aldrig, om der ikke er et par stykker til
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bage, (man kan have sin mistanke) dels kan man jo tjene andet og 
andre. Jeg ved om jer, at I er i stand til at yde en selvforglemmende, 
tro tjeneste.
Vi har her på stedet, til lidt irritation for jer her på det sidste og 
imod tidens strøm, forsøgt at lære jer den lydighed, der sætter jer i 
stand til at løse de opgaver, I møder på jeres vej til prinsessen og 
det halve kongerige.
Med disse ord dimitteres I fra Rungsted private Realskole.

C. B.



DIMITTENDER 1973

9- klasse:
Jan Funder
Gregers Gjersøe
Olav Horni Knudsen
Søren Kristensen-Elsøe

Pia Lorenzen
Morten Gramstrup Søndergaard
Tim Utke Thranow
Anne Marie Bang

Realeksamen:
Morten Abildstrøm 
Dorte Christensen 
Birgitte Eriksen 
Michael Frellsen 
Bo Gottschau
Ole Kjølhede Hansen 
Henrik Ingemann 
Mette Kjær 
Søren Louring 
Michael Johan Lundbye 
Ege Juul Nielsen 
Klaus Pedersen
Søren Sylvest 
Anne Marie Thomsen 
Peter Thorsbøll 
Annette Botved
Merete Kruse Andersen 
Jesper Gad Andresen

Madeleine Anthon 
Jørgen Steen Bække 
Jette Lone Christensen 
Tom Hasselbom 
Anne Mette Høeberg 
Susanne Hørud 
Bodil Arne Jensen 
Carsten Scott Jørgensen 
Jesper Kjær 
Hans Henrik Kopp 
Jørgen Køfer 
Hasse Persson 
Susanne Sandeman 
Niels Brønnum Schon 
Christina Schröter 
John Schweitzer 
Vibeke Spuhr

Ved dimissionsfesten overraktes bogpræmien „for at bære sko
lens trængsler med godt humør“ til fru Inge Esbensen, real
kursus.
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FRA DEN SIDSTE SKOLEDAG
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Ajkke havde

følge af ancB^ss
»Erfaren mand er god at 

gæste«, sagde Grundtvig i 
1845. Et citat af Grundtvig 
er ikke, anvendt tilfældigt. 
Rungsted private Realskole 
er en skole, der ledes i 
Grundtvigs ånd. Jeg bad 
skolebestyrer C. Bengtsson 
om en samtale for at høre

For mange forældre har spekulationerne været store, 
nu før de skal have den 6-7 årige i skole.
Hvor skal han/hun anbringes? Der er flere muligheder: 
kommuneskole, privatskole, lilleskole.
Lilleskolerne er først ved at træde deres børnesko, 
og desuden er der et meget begrænset antal af dem. 
Men så privatskoler contra kommuneskoler?
Som Ikke skolekyndig' kan det være svært at afgøre, 
hvad der er bedst for barnet.— Oa de skolekyndige

. . .. ivrådets 
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le fremfor kommuneskolen, 
som barnet ellers automa
tisk sættes i. Alene dette 
forældre-initiativ fortæller, 
at der er naturlig interes
se omkring barnet. Det er 
ikke alle bom beskåret.

- Hænder det aldrig, at 
De må bortvise et barn fra 
skolen?



6. KLASSES GAVE TIL VIETNAM

Da Danmark gennem Folkekirkens Nødhjælp indledte Vietnam- 
indsamlingen, traf 6. klasses elever en rask beslutning, man ville 
deltage.
Indsamlingsbøsser blev udleveret gennem provst Dickmeiss, og man 
gik med iver i gang med opgaven.
Lom det fremgår af brev fra Folkekirkens Nødhjælp, blev resultatet 
overraskende fint.

Den 2. marts, 1973
6. klasse
Rungsted Private Realskole
2960 Rungsted

FOLKEKIRKENS 
NØDHJÆLP

Ang.: Gavebidrag
Vi vil gerne herigennem udtrykke vor hjerteligste tak for den smuk
ke gave på kr. 2.861,01, for hvilken vi vedlægger kvittering.
Vi har spekuleret på, om der ikke er tale om en trykfejl, når der 
står 6. klasse — og så 2.861,01!!! Det må da vist dreje sig om helt 
specielle indsamlingsmetoder, når en enkelt klasse er i stand til at 
samle så mange penge ind! Vi synes, det er overordentlig impone
rende og vil gerne endnu en gang sige: Tusind tak for hjælpen og 
indsatsen!

Med venlig hilsen, 
Solveig Weiss
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SKOLELEJR I BØRNEHAVEKLASSEN 1972/73

Med det sigte at lære hinanden endnu bedre at kende og blive endnu 
mere fortrolig med skolen, blev der lagt en skolelejr for børnehave
klassen sidst i maj måned.
Skolelejren strækker sig over 1 jA døgn, og i den tid sover man 2 
nætter på skolen, deltager i fællesskabet lige fra morgentoilette - 
spisning — ture etc. En skolelejr fungerer ikke uden forældrenes 
hjælp til forskellige praktiske gøremål som oprydning — transport - 
madlavning.
Dette fungerede perfekt på skolelejren, og til alles glæde var der 
ikke et vådt øje, når far eller mor forlod skolen efter veludført ar
bejde. Det er helt givet, at man med endnu større selvfølgelighed 
bevæger sig rundt på skolen efter en skolelejr, for nu kender man 
alle rum og ved, hvad de bruges til.
Læg Dem C. Bengtsson’s ord på sinde, da han ved skolelejr-for
ældremødet udtrykte sig således: „Lad Deres barn deltage, De gør 
det en stor tjeneste.“

E. Gertov
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2. KLASSES LEJRSKOLE PA „ISLEBJERGGAARD“

Turen startede onsdag den 3. oktober 1973 kl. 9. Bussen var for
sinket, men det gjorde ikke så meget, for vejret var pragtfuldt. Vi 
kørte direkte til Frederikssund og ankom til Islebjerggaard kl. 10.30, 
hvor vi blev modtaget af den berømte fru Nielsen.
Eleverne blev installerede, og middagen stod på bordet kl. 12. Så 
var der køkkentjeneste og oprydning, mens andre legede i haven. 
Kl. 14 begav vi os på en lang spadseretur ned til Roskilde fjord, 
hvor vi legede både i sand og vand og havde det dejligt. Turen gik 
videre hen til Chr. X broen, hvor fru Kleiminger gav en is til alle. 
Vi nåede hjem ved 6-tiden, og så legede eleverne i haven igen. 
Aftensmaden var stillet frem, og den indtog vi ved 17-tiden. Nu 
skulle vi selv klare opvasken, men det gik fint. Aftenen gik med 
oplæsning, tegning og bankospil og sluttede af med hjemmebagt 
kage. Der var ro kl. 22. Ingen uro om natten.
Torsdag den 4. oktober startede med sommervejr og morgenmad 
kl. 8. Efter den daglige oprydning gik turen til Frederikssund by, 
hvor vi skulle se på byen og handle. Det blev en oplevelse for alle, 
både de handlende og børnene.
Først var vi hos en boghandler, hvor der blev købt kort, frimærker, 
blyanter og bøger, derefter var vi hos en isenkræmmer, hvor mange 
søde ting blev erhvervet, og de sidste penge blev brugt. På denne 
tur fik vi også en is af den fælles kasse. Middagen blev spist, og 
eftermiddagen gik med leg og spil. Aftenen gik med oplæsning, 
bankospil, sodavand og kage. Der var ro kl. 21.
Fredag den 5. oktober skulle vi hjem, og efter pakning og opryd
ning tog vi kl. 10 afsked med fru Nielsen, og bussen bragte os til 
Rungsted igen.

Det var en vellykket tur.

A. Kleiminger U. Børgesen
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LEJRSKOLE FOR 3. KLASSE 1/5-4/5 1973

Afrejse 1. maj kl. 11.04 fra Rungsted station med mange forældre 
og søskende på perronen. Der blev ønsket „god ferie", og der kom 
forslag om rekreation for lederne efter turen!
Skiftet i København til toget, der skulle bringe os til Holbæk, gik 
fint, men bagagen var meget tung at slæbe op og ned ad trapperne. 
Mens toget holdt i Roskilde, talte vi om, hvad vi sidste år havde set 
der. Madpakkerne kom frem, og ved hver lille station troede flok
ken, at vi skulle af. Men bumletoget tog sin tid — kl. 13 var vi Hol
bæk, hvor vi måtte gå over skinnerne. Det var en sensation.
Vi fandt rutebilen i nærheden, da den ikke måtte holde lige ved 
stationen. Altså igen slæben bagage, som blev stuvet ind i bagage
rummet.
Den ellers kønne tur med udsigt over Isefjord blev generet en del 
af regn. Ved 14-tiden nåede vi gården, hvor flaget var hejst, og 
hunden Dolla-Bella logrende tog imod os.
Fru Bodil Larsen bød os velkommen på gårdspladsen, og vi så på 
lokaliteterne, inden vi indkvarterede flokken, pigerne i „papegøje- 
buret", „hønsegården" og „lærkereden“ på 1. sal — fru Børgesen i 
„bikuben", drengene i stueetagen i „rottehullet", „bjørnebo“ og 
„rævehulen“, - fru Kleiminger i „musereden“.

Eftermiddagen startede med is og sodavand, Hanne Bisgårds fød
selsdagsselskab.
Derefter rundgang på den gamle slægtsgård, leg og boldspil i den 
tomme lade. Fru Larsens far havde mange grise, og børnene måtte 
gerne komme ind at se fodringen, og der blev stillet mange spørgs
mål. — Også hønsene fik besøg. Der var nok at beskæftige sig med 
ude og inde.
Kl. 18 præcis - dejlig middag - frikadeller og koldskål. Køkken
holdet — 3 elever — hjalp med borddækning, oprydning og opvask. - 
Hurtigt klaret. Aftenen tilbragtes i en opholdsstue på loftet i stue
huset, hvor vi først indtegnede Abildøre på et kort, der var uddelt 
til hver elev.
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Derefter snak om dagens begivenheder og til slut oplæsning af et 
par spændende historier.
At komme til ro første aften på en lejrskole er altid svært, men 10.30 
var der fredeligt overalt.

Onsdag morgen kl. 6 begyndte de første elever at give lyd, men af
talen var ro til kl. 7. - Morgenmad kl. 8, og kl. 9 startede vi af 
hensyn til det strålende vejr på dagens spadseretur, der skulle gå til 
Kongsøre-skoven og stranden. Hos den lokale købmand gjorde vi 
holdt for at købe kort og små gaver, ingen slik, kun Karens fødsels
dagsis, som vi nød i solskin foran butikken. Nu var vi i stand til at 
tage næste afsnit af turen, et langt stykke på landevejen, inden vi 
nåede ind i Kongsøre skov. De første bøgetræer, udsprungne, fandt 
vi der, og mange kønne, små birketræer, men det var småt med vej
visere, så tingstedet fandt vi ikke, derimod var vi heldige at finde 
,,Kong Øres Høj“, en stor langdysse. Herligt ved stranden og i sko
ven, men turen var lang — gennem flere landsbyer — sikkert i alt 12 
km. Vi kom for sent — dog efter aftale -til frokost kl. 13. Børnene 
var dog ikke mere medtagne, end at de bagefter spillede bold og 
legede i haven.
Vi aftalte at gå over til nabogården kl. 16 at se heste og et 8 dage 
gammelt føl. Ca. 10 hestebegejstrede børn var med, de andre kunne 
ikke løsrive sig fra foldboldbanen.
Kl. 18 middag - boller i karry med løse ris og kartofler plus æble
grød, stor afsætning og stor tilfredshed med maden.
Leg til 19.30. Derefter tog vi kortet frem og anbragte kryds ved de 
steder, vi havde passeret i dagens løb. Bankospil og afslutning på en 
dejlig dag med friskbagt kage og orangeade. Der var ro fra kl. 9 til 
7 næste morgen.

Torsdag morgen. De fleste sov, da vi kaldte kl. 7.15. Efter morgen
mad smurte børnene selv frokostpakken, og kl. 9 kørte vi med bus i 
fint solskin og stille vejr.
Vi kom gennem landsbyen Egebjerg, hvor Grundtvigs far var ka
pellan en kort tid. Grundtvigs mor havde boet på Egebjerggård, men 
hun var født på Anneberg, som vi også kom forbi. Vi hørte om 
Annebergs gamle hovedbygning, der nu er børnehjem, og om fir-
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maet „Hempel lak og farver“, der i 1947 købte Anneberg og byg
gede ny hovedbygning i gammel engelsk stil.
Forude havde vi udsigt til Nykøbing, til højre Nakkeland, indsej
lingen til Isefjorden.
Der var en mindesten for den hellige kilde, hvortil man gik i forrige 
århundrede, da man mente, alt kunne helbredes der.
Ringholm herregård skimtedes mellem træerne, Annebergskoven til 
venstre, vandet til højre.
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Igennem Nykøbing ud over Vestre Lyng til Klint, ud til Kattegat, 
sås mange dejlige feriegårde, rekreationshjem og sommerhuse, bl. a. 
F.D.F.’s sommerlejr „Klintebjerg“ helt nede ved Klint havn, der 
hele tiden sander til, derfor store opgravninger. Vi kørte helt nede 
ved vandet, vendte i grusgraven, videre gennem byen Klint, lille 
hyggeligt sted „Odsherreds Paradis“, reklameredes der med. Vi så 
den nu tørlagte Klintsø og Sonnerupskoven, hvorfra Odden-fiskerne 
under krigen sejlede jøder til Sverrig.
Nu kørte vi til Sjællands Odde, der oprindeligt bestod af tre øer, 
men den hævede havbund har dannet odden.
Gennem Lumsås med den store medicinalfabrik.
Kørte ad den gamle vej til Odden. (Ny efter 1966). Vand til begge 
sider, udsigt til Sejrø og Ordrup Næs. Ved Ebbelykkebakken fri ud
sigt til Odden. Hørte om søslaget i 1808, om linieskibet, der blev 
skudt ned og om de 69 norske og danske søfolk, der blev dræbt og 
blev begravet i fællesgrav på Odden kirkekård. Vi så mindestenen 
for Peter Willemoes, og vi var inde i den rødkalkede Odden kirke, 
hvor Grundtvigs far var præst fra 1766-76. Derefter til Odden 
Havneby, hvor der er fiskeauktion 2 gange daglig.
Vi holdt lidt ved færgefarten til Æbeltoft og så bilfærgerne sejle ud 
og ind. - Derefter til Gniben - Marinens øvelsesstation. Vi var helt 
nede ved stranden, hvor vi så 3 sten med navne på Kattegatsvøm- 
merne.
Frokost ved stranden i læ af bakker, derfra til Stenstrup Museum 
med mange interessante samlinger. - Også jættestuerne Troldhøjen 
så vi.
Gennem Hønsinge Lyng, kig ind til Trundholm, hvor Solvognen 
blev fundet, op ad Høve Stræde, gennem Veddinge Bakker til 
Skamlebæk Radio, til Dragsholm slot, hvor jarlen af Bothwell var 
fange fra 1573-78. Så hans grav i Fårevejle kirke.
Vi kørte langs den inddæmmede Lammefjord, og kl. 16 var vi 
hjemme — havde en glimrende fører i ejeren af bussen.
Lynhurtigt ud at lege inden middagen kl. 18 — medisterpølse og is 
— igen leg til 19-30. Sidste aften på lejrskolen med orientering på 
kortet og bankospil med løfte om præmier til 1., 2. og 3. vinderne. 
Ro kl. 21. Trætte.
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Fredag morgen pakke efter morgenmad. — Afsked med hunden 
og fru Bodil Larsen. — Med bus og tog. God hjemrejse i de tidligere 
1. kl. vogne. Vi tog afsked i toget, da vi vidste, forældrene stod 
spændt ventende på Rungsted station, og hurtigt var vi spredt for 
alle vinde.
En god lejrskole til „Lønnebjerg“ i Abildøre i Odsherred var af
sluttet.
Ulla Bør ges en A. Kleiminger

Rast.
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EN TUR TIL BORNHOLM

Først i september rejste 5. klasse til Bornholm. Det blev en dejlig 
tur, der indeholdt alt, hvad man kan forlange af en tur til denne 
„Østersøens perle“. Det vil være fristende at henfalde til beskrivel
ser af Paradisbakkerne, Helligdomsklipperne eller Gudhjems idylli
ske bymiljø. Vi så det hele i septembersol. Lad mig i stedet tage et 
par andre ting frem:
For det første vil jeg sige det, som denne skoles lærere gang på 
gang siger til hinanden, når de vender hjem fra en lejrskole: Hvor 
er vore elever nemme at rejse med! De forstår at opføre sig, hvor de 
kommer frem. Ikke som dydsmønstre, men lige netop med den vel
opdragenhed, der gør dem udholdelige for deres omgivelser. På en 
tur til Bornholm har man som lærer rig lejlighed til at drage sam
menligninger! Når man bor på en lejrskole og ser, hvordan mad 
kan spises eller rettere ikke spises, vrænges af og kritiseres højlydt, 
så får man travlt med at indskærpe sine egne, hvad god tone kræver.
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Det turde være en selvfølgelighed, men dertil er man nået, at man 
i dag må rose børn, der spiser pænt, opfører sig anstændigt ved et 
bord og respekterer de mennesker, der laver og serverer maden. 
5. klasse var forbilledlig i så henseende.
En anden ting skal nævnes: Hvor er bornholmerne flinke! En ø, der 
sommer efter sommer trampes flad af tusinder af skolebørn, der 
næsten begraver den i ispapir, må være dødtræt af denne invasion. 
Vel, de lever af det, men alligevel: overalt modtages man med ven
lighed og hjælpsomhed, altid smil og smidighed i arrangementet. 
Det er i dag ingen selvfølge, og man skønner så meget mere på det, 
når man oplever det. Og igen tror jeg, at den megen venlighed, vi 
møder, har noget at gøre med, at vore elever opfører sig sømmeligt. 
Turen var som sagt vellykket. Vejret var det bedst tænkelige. Alle 
kom med tilbage. Hvordan en bornholmertur med skoleklasse for
løber i blæsevejr, er næsten ikke til at tænke på, når man har set en 
lejrskolestuvet bornholmerbåd fyldt til randen med skoleelever, der 
ligger på bænke og gulv, oppe og nede, ude og inde. Vi var heldige.

C. B.
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MED 5. KLASSE I BILDSØ SKOV

Afrejse.

5 . klasses lejrskole begyndte egentlig lang tid før selve turen til 
Bildsø skov ved Slagelse, for klassen tog velforberedt af sted. Emnet 
for lejrskolen var „En beskrivelse af egnen omkring Bildsø“, og ar
bejdet var tilrettelagt sådan, at klassen, opdelt i grupper, fandt hvad 
man kunne finde i bøger og kort om egnen, og på grundlag af det 
planlagde, hvad man gerne ville se på, når man kom til stedet.
De fem grupper havde hver en opgave inden for tre områder, nem
lig biologi, geografi og historie, og tilsammen gav besvarelsen et 
ganske godt billede af egnen, vi boede i.
Efter nogle måneders arbejde med emnet gik det så af sted mod 
Bildsø.
Mandag den 30. april. Ankomst til lejrskolen ved frokosttid, og ef
ter at have fået stillet sulten gik vi igang med at indrette os. Nogle 
var så optimistiske, at de slog telte op, andre mere forsigtige flyt
tede ind på sovesalene med det samme. Resten af dagen gik med at
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Forurening fra 100 m strand.

se sig om i den nærmeste omegn, at spille fodbold og at planlægge 
næste dags aktivitet.
Tirsdag den 1. maj. Dagen var afsat til løsning af geografi- og hi
storieopgaverne. Klassen var altså spredt gruppevis over hele egnen 
for at se på landbrug, trafik, landskabsformer, stendysser og kæmpe
høje, herregårde, kirker og en enkelt vikingeborg (Trelleborg). Tog
terne foregik på cykel, så eftermiddagens regn og blæst gjorde det 
lidt mere anstrengende, end det ellers ville være blevet. Men hu
møret holdt.
Onsdag den 2. maj. Om formiddagen kastede vi et skarpt blik på 
egnens forureningssituation. Nogle var i Slagelse (på cykel)! for 
at besøge rensningsanlægget, medens andre fortvivledes over åer, 
skov og strand.
Eftermiddagen var helliget en undersøgelse af de plantesamfund, 
der fandtes omkring os. Kunne man nu også finde de planter, som 
man regnede med efter studiet af floraen derhjemme?
Torsdag den 3. maj. Her var der mulighed for at besøge nogle af

28



de steder, de andre havde fortalt om tirsdag og onsdag, men som 
man ikke selv havde set. Klassen blev altså igen spredt for alle 
vinde — så nu kendte vi efterhånden omegnen ganske godt.
Eftermiddagen gik med afvikling af de sportskonkurrencer, der var 
begyndt tidligere.
Fredag den 4. maj. Hjemrejsedag.
Og så bør beretningen slutte med nogle kommentarer fra eleverne, 
givet kort tid efter hjemkomsten:
— jeg synes, at det var et godt terræn, for man havde både skov og 

strand og gode bademuligheder og godt med teltplads.
- dårligt: køkkentjenesten, sengene (de var hårde), opgaverne og 

regnvejret om tirsdagen.
- der var ikke personale nok.
- maden var trods alt meget god, bortset fra enkelte retter.
— godt: at vi kørte på cykel og lavede opgaver. At vi fik set en 

masse.
- mindre godt: at vi ikke skulle være der en måned til.
D. Worsøe Loft
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9. KLASSES LEJRSKOLE, SEPTEMBER 1973

I år rejste vi til Hellevadlejrskole, en forhenværende præstegård, i 
Sønderjylland med hr. og fru Hempel.
Den først dag var vi på en længere tur og så mange interessante og 
spændende historiske steder. Vi kørte til Gallehus, hvor guldhor
nene blev fundet og derfra til Tønder, hvor vi oplevede Kristkirken, 
som har et meget smukt og rigt inventar. På turen så vi også Trøj- 
borgruinen, Højersluse, Møgeltønder, Ribe Domkirke og tillige 
Løgumkloster, som netop havde 800 års jubilæum.
På næste tur kørte vi tidligt om morgenen ad Oksevejen, også be
nævnt den gamle hærvej. Vi kørte over Pouls bro og Gejlå bro og 
kom forbi Urnehoved, som er Danmarks eneste velbevarede ting
sted. Derefter kørte vi ud til Frøslevlejren, som var et af de mest 
interessante steder, vi så på turen. Da vi kom, hørte vi et meget 
spændende foredrag om den tid, da stedet var koncentrationslejr. 
Bagefter så vi de ting, som lejrens fanger havde beskæftiget sig med 
i disse år. Vi var også på Dybbølskanse, i Åbenrå og i Hellevadkirke. 
På selve lejrskolen boede vi sammen med en 2. real fra Langeskov 
på Fyn. I begyndelsen var det lidt svært at få kontakt med dem, men 
efterhånden lykkedes det, og vi fik det meget hyggeligt med hin
anden.
Det var i det hele taget en meget interessant og begivenhedsrig tur, 
der styrkede venskabet i klassen.

Caroline og Dorte
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FREDAGSTURENE

I fjor genoptog vi en gammel tradition, en række kulturhistoriske 
udflugter, de såkaldte „fredagsture“.
Da vi havde glæde af disse strejftog til kendte steder på Sjælland 
sidste år, drog vi atter af sted i år med 7., 8., 9. klasserne og de fem 
realklasser.
Vort mål i fjor var Sydsjælland, så i år gik turene til det skønne 
Odsherred.

Vi så Danmarks nyeste herregård „Anneberg“, bygget 1964 i 
engelsk herregårdsstil. Ikke mindre end 600 tons kampesten er 
brugt til opførelsen af denne kønne gård.
Vi aflagde besøg i det smukke kulturhus, der er opført ved siden af 
herregården. Vi beså her en meget fin kunstsamling, for eksempel 
Europas største glassamling, malerier, mosaikarbejder samt skulp
turer af billedhuggeren Viggo Jarl.
Vi fortsatte til Odden kirke med mindesmærket for Peter Willemoes 
og de øvrige faldne fra søslaget i 1808. Mindesmærket er udført af 
billedhuggeren Bissen og bærer Grundtvigs mindevers.
Derfra videre til jættestuen „Troldhøj“, en imponerende dobbelt
grav fra oldtiden, forbi Trundholmmosen (Solvognen) til det gamle 
„spøgelsesslot“ Dragsholm.
I Fårevejle kirke besøgte vi Jarlen af Bothwell’s grav. Turen hjem 
gik over den storslåede Lammefjord, Holbæk, Munkholmbroen og 
på tværs af Sjælland fra vest til nord.
Vi havde atter „kortlagt“ et af Sjællands smukke og særprægede 
landskaber.

Eigil Hempel
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Travlhed hos Karin.



Flittige pibemagere.

Hver novemberuge er spændende. Selv om vi har prøvet det før, er 
forholdet alligevel det, at så mange af os i den uge befinder os i 
nye og uvante situationer. Der er hele tiden brug for fantasi og 
hittepåsomhed.
Forberedelserne var i år grundigere end tidligere, således at forstå, 
at novemberudvalget var i besiddelse af et større bedømmelsesmate
riale fra sidste års efterundersøgelser. Vi vidste en hel del om, hvad 
sidste års deltagere havde anset for godt, og hvad der var „faldet 
igennem". Vi var også i besiddelse af en mængde advarsler om fejl
tagelser i den praktiske tilrettelæggelse.
Som hovedlinier i tilrettelæggelsen af dette års novemberuge gik vi 
derfor ind for at holdene blev spredt bedre ud over formiddag, ef
termiddag og aften. Vi sørgede også for, at så mange af aktiviteterne 
som muligt foregik her i huset for at undgå unødvendig store ud
gifter til bustrafik.
Som en ny ting indførtes den daglige „mønstring“ ved 11-tiden, 
hvor vi alle samledes i salen for at modtage informationer, diskutere
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ændringer og gøre resultater op. Umiddelbart synes denne ordning 
at tjene sit tænkte formål: Større fællesskab, bedre information og 
derfor fastere organisation af ugen.
Når de mange indtryk har samlet og bundfældet sig, vil det være 
tid til at gøre det endelige resultat op.
Mit indtryk var, at ugen forløb akkurat så festlig og munter som 
dens idé tilsigter. Medvirkende hertil var, at lærerne i de mindre 
klasser i år havde planlagt ugen for de små på forbilledlig vis.
Allerede i det udmærkede Novemberugeblad udkastede jeg den 
tanke, at vi til næste år må gøre noget ved madproblemerne. Som det 
har været indtil nu, er der alt for mange, der ikke når at komme 
hjem at spise i novemberugen. Vi bliver næste år nødt til at lave en 
skolebespisning, „et folkekøkken“, med en eller anden form for 
madbilletter til de mange flittige, der ikke har tid til at tage hjem.

C. B.
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MILEBRÆNDING I RUNGSTED

Her i efteråret har 6. klasse i alle sløjd- og formningstimer arbejdet 
med den tidlige jernalders pottemagerkunst.
Alle elever skulle producere mindst tre ting klar til brænding i en 
mile. — Efter et oplæg æltede vi rødler med strandsand, så vi fik 
en meget mager ler, der egner sig godt til at blive brændt i en mile. 
- Eleverne var frit stillet i formgivning af tingene. Efter den første 
time havde vi allerede en stor-produktion i gang. — (Her må ind
skydes, at for at give børnene en bedre idé om jernalderens potte
mageri havde Loft og jeg arrangeret en kombineret tur til Lejre 
jernalderby og Roskilde Vikingeskibshal.)
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Mange af tingene var godt lavet, og efterhånden kunne man mærke, 
at børnene begyndte at blive kritiske over for deres egne arbejder, 
og tingene blev bedre og bedre. — Så gik vi i skoven og samlede 
grene til vort bål. Alle grenene blev lagt til tørre i sløjdsalen i tre 
uger, og gennem et forældrepar fik vi fat i de græstørv, der skulle 
bruges. —
Der var nu gået en måned, og alle vore lerting var tørre. En mandag 
formiddag med godt vejr begyndte vi på det mest spændende - at 
bygge vor mile. Først gravede vi et hul på ca. 130 cm i diameter og 
30 cm dybt. Derefter forede vi hullet med halm; oven på det et lag 
grene og så endnu et lag halm. Lertingene blev pakket ind i halm 
og anbragt ovenpå; og så fremdeles, lag på lag.
Vor mile var nu så stor, at vi havde fem lag lerting stablet op, og, 
som børnene sagde: „Det bliver et kæmpebål“. — Vi satte ild til og 
lod det blusse godt op, indtil ilden havde fat i grenene. Så lagde 
vi græstørv på, (græssiden nedad), indtil næsten hele bålet var 
dækket. Nu var der kun tre træk-huller forneden og et røghul for-

Huntingford arbejder!
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Resultatet.

oven. — Sikke en os! —
De følgende tre timer skulle der holdes vagt for hurtigt at kunne 
dække de huller, hvor ilden brændte igennem græstørvene (ekstra 
græstørv skulle lægges ovenpå). — Vagterne blev fordelt mellem 
eleverne, 3 ad gangen i et kvarter. — Efter tre timers forløb blev 
trækhuller og røghul dækket med græstørv, og det hele dækket med 
et tykt lag jord. Så var vi færdige for den dag. Næste dag ved mid
dagstid skulle milen lukkes op, men temperaturen var alt for høj, 
så den fik lov til at brænde til næste dag, ialt over 48 timer. - Da vi 
lukkede milen op, var mange af tingene desværre slået i stykker, men 
de fleste var fine, og vi var alle godt tilfredse med resultatet.
Senere har en gruppe fra 6. klasse selv lavet en vellykket mile. —
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VENNER

Venner 
det er mennesker 
som betyder mere for dig 
end de fleste

Venner
er dem du fester med om lørdagen 
går tur med om søndagen 
og går i skole med resten af ugen

Venner
er dem du kan diskutere med, 
dem som vil høre på dig 
og respektere dine meninger 
sådan som du kan respektere 
deres - selv om I er uenige

Caroline og Dorthe
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PLAN I MUSIKUNDERVISNINGEN: 
MUSIK ELLER MUZAK?

Når man snakker med danske børn om deres musikoplevelser, hen
viser de fleste af dem til det, de har hørt i radioen „Top 10“ eller i 
supermarkederne. Den slags musik (eller muzak, som den så slående 
er blevet kaldt) er for de fleste danske den eneste musikalske føde, 
de får. Ordet „føde“ skal her — netop ved at lede tanken hen på 
almindelig føde - illustrere, hvor usundt dette forhold er. Det sva
rer nøje til, at man udelukkende opfodrede børn med wienerbrød, 
popcorn, flødekarameller osv. En skræmmende tanke, ikke sandt? 
Men for børnenes musikalske liv er det også én stor nedbrydning, 
der her foregår.
At gå til den modsatte yderlighed: at proppe børn med de klassiske 
mesterværker ville - for at blive ved med at drage paralleller til er
næringslæren - svare til, at man fodrede børn med østers, tournedos 
og ædle årgangsvine.
Børn har imidlertid et naturligt behov for at udtrykke sig gen
nem musik. Uden skoling bliver det let til skrål og larm, mens de i 
virkeligheden meget gerne vil synge, blot de får hjælp og støtte 
til det.

Ganske vist har jeg hørt mange forældre sige (somme tider med 
en vis stolthed): „Vores barn er komplet umusikalsk!“, en udta
lelse, som i 98 pct. af tilfældene er helt forkert.
Men mon ret mange børn helt af sig selv ville få et fornuftigt for
hold til tal og regning, læsning og skrivning?
Hvad sangen angår, er danske børn handicappede på to måder: in
gen synger med dem, når de er små - og (hvad der kan lyde som en 
anklage mod børnehaver i almindelighed, men som dog ikke bør 
ramme de mange hæderlige undtagelser): børnene lærer ofte at 
råbe, og hvis det er forsøgt med musikalske aktiviteter, at skråle, 
hvad der desværre kan skade deres stemmer ubodeligt.
For i det små at være med til at genoplive sangglæden og derigen
nem den musikalske sans, har jeg været glad for at kunne arbejde 
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med børnehaveklassen på Rungsted private Realskole, hvor jeg frit 
har kunnet dyrke og fremelske børnenes naturlige musikalitet.
For en musikpædagog, der tænker på at udnytte børns sangglæde, 
men som søger en metode hertil, er det naturligt at vende sig mod 
Ungarn, hvor man siden anden verdenskrig har indført et fast un
dervisningsprogram i sang og musik, opkaldt efter skaberen af sy
stemet, komponisten Zoltan Kodåly. Hans idé var, at børnene skulle 
lære musikken at kende gennem sangen, en udtryksform, som næ
sten alle børn kan anvende, i modsætning til instrumentalmusikken, 
som færre børn har evner for og mange måske heller ikke har råd 
til at dyrke.
Men for at børnene kunne få tilfredsstillet deres behov for opgaver 
af voksende sværhedsgrad, måtte han skabe et system, som satte 
børnene i stand til at avancere, at gøre fremskridt. Til dette formål 
er der i Ungarn i dag udarbejdet faste læseplaner fra de helt små 
til de største klasser, med et væld af pædagogiske materialer. Meget 
af dette materiale bygger naturligt nok på den ungarske folkemusik. 
Men i danske, norske og svenske melodier har vi også en stor sang
skat, som man udmærket kan bygge på.
Kodålys ønske var, at børn efterhånden skulle kunne „høre det, de 
læste“, dvs. at de straks ved synet af et nyt nodebillede skulle kunne 
høre musikken for deres indre øre og dermed være i stand til at 
synge en helt ny sang fra bladet. Det siger sig selv, at børn, som 
har opnået denne færdighed, kan gå i gang med spændende opgaver 
som 3- og 4-stemmige sange, kanons osv.
Men i børnehaveklassen koncentrerer jeg mig om at give børnene 
et så stort materiale af sange og sanglege som muligt for at lære 
dem 1. at synge og ikke skråle, 2. at synge sammen og tage hensyn 
til hinanden (social adfærd). Ved siden af dette har jeg haft held 
til at træne deres rytmefornemmelse gennem øvelser, som børnene 
opfatter som lege, at pleje deres stemmer ved små sangøvelser (efter 
Kodåly) og at give dem et vist kendskab til noder, deres længde
forskelle (rytme) og højdeforskelle (melodi). For at grundlægge 
den størst mulige musikalske frihed (evne til at improvisere og 
transponere) anvender jeg solmisationssystemet, som giver tonerne 
i den diatoniske skala stavelsesnavne i stedet for bogstavnavne: DO 
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RE MI FA SO LA BI (TI) DO).
Læsning af noder på disse navne og sang efter håndtegn (et tegn for 
hver tone) støtter i høj grad børns fornemmelse for musikkens sam
menhæng og fleksibilitet (først på et senere stadium indføres som i 
Ungarn de absolutte tonenavne (c d e f g osv.).
Ungarske skolemusik-fagfolk hævder, at børn, som modtager regel
mæssig Kodåly-undervisning (i Ungarn to timer ugentligt i folke
skolen), bliver bedre udrustet til at løse fx. matematiske og sprog
lige opgaver end børn uden samme træning. Det er en påstand, som 
virker meget overbevisende på mig og de andre, der som jeg har 
besøgt mange ungarske skoler og med egne øjne og ører har oplevet 
den forbløffende koncentrationsevne, disse heldige børn udviser.
En videnskabelig undersøgelse af dette emne er ved at afsluttes i 
Ungarn for øjeblikket.
Rungsted, november 1973.

Ellen Schiødt
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SKOLEMESTERSKABER

Resultatet af badmintonturneringen i november blev, at skolemester
skabet i badminton blev vundet af:
Nr. 1: Kamilla Gad Andresen og Vilhelm Hahn Petersen
Nr. 2: Anne Kierulf og Niels Andersen
Nr. 3: Lisbeth Ravn og Stefan Ellinger
Skolemestre i bordtennis blev:
1. Klaus Eldrup-Jørgensen
2. Morten Eldrup-Jørgensen
3. Jes Blinkenberg
1. Kamilla Gad Andresen
2. Mette Bisgaard
3. Susanne Krogh
Guld-, sølv- og broncemedaljer blev overrakt til de vindende skole
mestre.
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FØLGENDE ELEVER HAR I ÅR TAGET 
SKOLE-IDRÆTSMÆRKET:

Bronce:
Marie Birch Anette Splidholm Rasmussen
Britt Gottschau Susanne Svendsen
Helle Greisen Pernille Tholstrup
Birgitte Krogh Susanne Sørensen
Nanette Plum Suzanne Gjessing
Lone Schiøtz Susanne Krogh

Sølv:
Kamilla Gad Andresen Birgitte Hartmann
Claire Glover Helen Steentoft
Merete Otzen

Guld:
Anina Rasmussen

Sølv-Emalje:
Anne-Marie Mortensen Charlotte Munksgaard
Birgitte Bentzen Karin Sven Sørensen
Helle Hviid-Nielsen Annette Mørkeberg Welsien
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FASTELAVN

Også i år blev der afholdt fastelavnsbal. Elevrådet stod for arrange
mentet, og det var vellykket. Mange gamle elever fandt vej til skolen 
den aften.

De mindre klasser slog katten af tønden, og „mellemklasserne” holdt 
klassefester, der i et par tilfælde var organiseret som karneval.

To trolde.
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RUNGSTED PRIVATSKOLES FORÆLDRE- 
OG ELEVFOND

I forældre- og elevfonden synes vi, at vi kan se tilbage på et godt år. 
Der er i det forløbne år gennemført ikke mindre end to andespil. 
Det første fandt sted i januar måned, mens det andet løb af stabelen 
på et så aktuelt tidspunkt som dagen før „Mortensaften“.
Det var, synes vi selv, to meget velykkede aftener, der har overbevist 
os om, at fondens andespil bør være en årligt tilbagevendende begi
venhed. Det første arrangement udmærkede sig bl. a. ved, at en en
kelt klasses drenge hjemtog så mange hovedgevinster, at de kunne 
foranstalte kollektiv andespisning. For det sidst afholdte andespils 
vedkommende var tilslutningen så forrygende, at det var nødvendigt 
at opsætte højttaleranlæg i et af klasseværelserne for at kunne huse 
alle deltagerne, hvilket syntes at fungere upåklageligt. Der blev i 
begge tilfælde et nydeligt overskud til fonden, og vi håber, at mindst 
lige så mange fremover vil slutte op om denne fornøjelige familie
aften.
Vi håber stadig på en skolekomedie og véd, at elevrådet har drøftet 
noget sådant. Forhåbentlig bliver det muligt at skabe tilstrækkelig 
interesse blandt elever og lærere.
Der er stadig salg i T-shirts med skolens mærke samt mærkater til 
skolebøgerne. Det er vort indtryk, at skoleblusen er populær både 
som gymnastik- og daglig beklædning, og vi håber, man fortsat vil 
have den i erindring, når nyt gymnastiktøj skal anskaffes.
Også i indeværende regnskabsår har man, hvor det skønnedes rime
ligt, imødekommet ansøgninger om støtte til lejrskoleophold.
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Endvidere har vi fra en anden skole „lånt“ en god idé til at skabe 
endnu en tradition. Det drejer sig om „Nøddeknækkerprisen“, der 
ved årsafslutningen 1973 blev uddelt for første gang. Som navnet 
antyder, er der tale om en nøddeknækker i smuk udførelse forsynet 
med gravuren „Rungsted Private Realskoles Forældre- og Elevfond“, 
og prisen gives til den elev — fortrinsvis i en afgangsklasse —, som i 
skoleåret har haft en hård nød at knække — og har klaret det. Den 
tildeltes i år en elev i III kursusklasse.
I fondsbestyrelsen er vi glade for, at så mange i årets løb betænker 
skolefonden, og i den forbindelse vil vi også gerne have lov at næv
ne vor påskønnelse af de beløb, der fra gamle elever - og netop ofte 
i forbindelse med modtagelse af skolens årsskrift - er indgået. For 
god ordens skyld skal vi nævne, at bidrag altid gerne modtages af:

Rungsted Private Realskoles Forældre- og Elevfond, 
Postbox 9, 
gironummer 142881.
Landmandsbankens Rungsted afd. 
kontonummer 6-19847.

Den på generalforsamlingen i 1973 valgte fondsbestyrelse består af: 
Ingeniør Bent O. Abildstrøm, skolebestyrer C. Bengtsson, overlærer 
fru A. Perkov, fru Sara Sloma samt Lisbet Ravn, I. real.

På fondsstyrelsens vegne
Sara Sloma
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EN HILSEN FRA STYRELSEN

Året 1973 har for skolens styrelse været et dejligt og behageligt 
arbejdsår. Vi har fra såvel lærere, elever som forældre mødt en sam
arbejdsvilje, der har gjort det muligt at løse næsten alle de opgaver, 
vi har været stillet over for, på en nem og hensigtsmæssig måde.
Et problem er dog endnu ikke løst, og det er det igennem mange år 
omtalte nybyggeri. Vi i styrelsen mente ellers at have fundet de vises 
sten ved at lade projektere det såkaldte „minibyggeri“, som efter 
vort oprindelige budget skulle kunne holdes inden for 400.000 kr. 
Først spændte byggestoppet ben for os, og nu må vi nok helt rea
listisk se i øjnene, at dels de helt usædvanlige prisstigninger, som 
har fundet sted på alle områder, og dels den nedskæringstendens, 
der utvivlsomt bliver nødvendig i de kommende år, vil sætte en for- 
løbig bom for vore byggeplaner.
Dette er naturligvis beklageligt, men absolut ingen katastrofe. Vor 
skole vil selvfølgelig fortsat kunne fungere, som den hidtil har 
gjort, og styrelsen vil, som hidtil, nøje følge udviklingen og prøve 
de muligheder, der viser sig for at få gennemført vore planer.
Samtidig med, at vi alle i styrelsen ønsker hele skolekredsen en rig
tig glædelig jul og et godt nytår, vil vi udtrykke håbet om, at vi her 
på skolen kan bevare det behagelige arbejdsklima, som alle parter 
har fundet sammen i.

p. s. v.
Aage Andersen
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Skolens styrelse består af:
Formand: Grosserer Aage Andersen 
Næstformand: Ingeniør B. O. Abildstrøm 
Sekretær m. v.: Advokat Niels Heilbuth 
Advokat E. Ardenkjær-Madsen 
Fru S. Sloma
Civilingeniør T. Skieller 
Fru E. Westergaard

Suppleanter:
Civiløkonom Flemming Schiøtz 
Konsulent Erik Vognsen

I styrelsesmøderne deltager tillige:
Skolebestyrer Carl Bengtsson 
Viceskoleinspektør Palle Børgesen 
Lærerrådsformand K. Loft-Rasmussen 
Elevrådsformand: Klaus Eldrup-Jørgensen
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ELEVRÅDET

Der blev ved slutningen af sidste skoleår valgt nye medlemmer til 
elevrådets forretningsudvalg, som skal fungere skoleåret 1973-74. 
Følgende blev valgt:

Formand: Klaus Eldrup-Jørgensen, II real
Næstformand: Stefan Ellinger, I real 
Kasserer: Niels Andersen, III real
Sekretær: Caroline Palsby, 9 klasse

På skolens generalforsamling den 17. september 1973 blev Lisbet 
Ravn, I. real, indvalgt i skolefondens bestyrelse.
Den nu fast etablerede frugtbod fungerer fint, 6. og 7. klasse står 
for salget, mens to piger fra II real sørger for indkøbene.
Et konstant tilbagevendende punkt på elevrådets dagsorden i dette 
skoleår er: Skolekomedie. Endelig har drøftelserne givet resultat, og 
efter juleferien vil man under ledelse af Knud Loft Rasmussen og 
Palle Børgesen gå i gang med prøverne på forestillingen. Forhå
bentlig vil den løbe af stabelen i slutningen af marts eller begyndel
sen af april måned 1974.
Som skik er, har elevrådsformanden deltaget i skolens styrelsesmø
der. Såvel formand som næstformand deltager tillige i lærerrådets 
møder, og vi søger begge steder på bedste måde at varetage elevernes 
interesser.
Ved slutningen af år 1973 udtrykker jeg på forretningsudvalgets 
vegne min glæde og taknemmelighed over det gode samarbejde med 
skolens styrelse og lærerkollegium i håbet om, at dette må vedvare. 
Glædelig jul og godt nytår.

P. e. v.
Klaus Eldrup-] ør gensen
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Pause.
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LÆRERRÅDET

En skole er en spændende arbejdsplads, der rummer udviklings
muligheder for alle, som færdes der. Lærerrådet har det som sin 
hovedopgave gennem det kollegiale samarbejde at skabe det bedst 
mulige klima for børnenes udvikling.
Det skal derfor ses som et led i disse bestræbelser, at vi internt 
blandt lærerne i det sidste par år har forsøgt at praktisere nærdemo
kratiet.
Det er arrangeret sådan, at det store lærerråd er delt op i mindre 
arbejdsgrupper, som tager stilling til de problemer, der rejses. Grup
pernes indstillinger koordineres af et forretningsudvalg, som er re
præsenteret i alle grupperne. Formålet er at give flere mulighed 
for at „få ordet“, og vi tror også på, at de mindre grupper er bedre 
grosteder for nye ideer, og at det faglige samarbejde fremmes heri. 
Ved at inddele grupperne påny hvert år opnår vi, at alle kender alle 
ganske godt, og at de nye lærere hurtigere kommer ind i kredsen. 
Selv om systemet ikke fungerer perfekt hele tiden, føler vi, at vi er 
på rette vej. Blot skal vi heller ikke her gro fast i en form, men søge 
den udvikling, der er så vigtig, netop for en skole.
Skønt pædagogikken almindeligvis har hovedparten af lærerrådets 
interesse, så hænder det af og til, at også et andet interesseområde, 
det fagforeningsmæssige, må påkalde sig opmærksomhed. Det 
hændte blandt andet under forårets sparebestræbelser, hvor vi følte, 
at vore arbejdsvilkår var ved at blive ændrede på en ugunstig måde. 
Der blev ingen „vild strejke" her på skolen, men mens det stod på, 
optog sagen os stærkt, og protesten og opfordringen til lærerfor
eningen om at gøre sin indflydelse gældende var enstemmig og 
harmfuld. Det gik ikke helt så slemt, som man en overgang kunne 
frygte, og vi kan derfor håbe at ændringerne ikke får den store ind
flydelse på det pædagogiske område.
Samarbejdet med styrelse, elevråd og skoleleder har også i år været 
gnidningsløst og fordrageligt. Vi har vist alle en stærk fornem
melse af, at vi trækker på samme hammel - til gavn for skolen.

Lojt
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Med tak for året 1973 sendes denne beretning ud til skolens elever, 
forældre, tidligere elever og gode venner af skolen. Gennemgår man 
adresselisten, så ses det, at denne skole er rig. Rig på venner til hvem 
takken sendes.
For tillid og tiltro, for hjælpsomhed og god vilje, for støtte og tål
modighed, for trofasthed og overbærenhed siger vi tak.
Til alle i skolekredsen sender vi vore bedste ønsker for det nye år.

Rikke og Carl Bengtsson
Rungsted i december 1973.
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„ . . . Skolen ser det endvidere som sin 
opgave gennem en styrkelse af elevernes 
selvstændighed og pligtfølelse at virke 
karakterdannende og skabe respekt for an
derledes tænkende ved at arbejde for tole
rance og demokrati . . . “

(Skolens vedtægt)
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