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Denne årsberetning er dømt til at få slagside. Flytning af skolen 
fra Vestre Stationsvej til Vallerød Banevej må overskygge mange 
andre begivenheder.
Jeg mindes, hvordan jeg ved denne tid for et år siden sad og skrev 
årsberetning fyldt til randen af mit sind med håb og tro - nej: 
viden om det skelsættende, der forestod for skolen. Og alligevel 
var det for tidligt at synge ud. Det var svært at tie stille med, hvad 
hjertet var fuld af! Derfor slagsiden i år.
Hvis en og anden begivenhed i årets løb savnes, må man tilgive. 
Årsberetningen 1976 er fremfor alt beretningen om det år, vi flyt
tede.

C.B.

Rungsted Kyst i november 1976.































































































FRA ELEVRÅDET

Med det nye skoleår skulle et nyt elevråd vælges:
Valget gav følgende forretningsudvalg:

Formand: Klaus Kolberg, III real y.
Næstformand: Hanniball Gersager, III real x.
Kasserer: Jens Henrik Alsing, 8 x.
Sekretær: André Brian de Grevecoeur, II real y.
Som medlem af skolefonden fortsætter Jan Toft Rasmussen, III real 
y, som elevrepræsentant.

Med den ny skoleadresse er der blevet plads til et særskilt kontor for 
elevrådet. Dette er helt afgjort et gode for vort arbejde, idet det er 
tanken, at de spæde forsøg med udgivelsen af et skoleblad nu 
skulle have muligheder for at blive til noget.
Efter nogle startvanskeligheder i de nye omgivelser er fmgtboden 
nu genåbnet.
Lokaler til kantine forefindes, og her vil også cacaoautomaten blive 
opsat. Imidlertid er planlægningsstadiet ikke overstået endnu.
Det er imidlertid vort håb, at det vil lykkes, at alle elever vil være 
aktivt med i bestræbelserne på at gøre de nye omgivelser til et sted, 
hvor vi alle kan trives - men det er ikke nok, at man „går ind for 
beslutningen" — ofte er der knyttet manuelt arbejde til udførelsen 
— og så skal man ikke kun kigge på sidemanden!

Klaus Kolberg
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FRA LÆRERRÅDET

Som alt andet på skolen har også lærerrådets arbejde i år været præ
get af flytningen. Det er en skelsættende begivenhed i skolens udvik
ling, og vi kan allerede nu konstatere, at det var en rigtig beslut
ning, der blev taget. De nye omgivelser har givet nye og bedre mu
ligheder for udfoldelse, og selv om der er kommet mange flere 
elever til, er vi stadig ikke flere, end at fordelene ved den lille 
skole kan fastholdes. Vi er altså i lærerrådet tilfredse med flytnin
gen og fandt det naturligt at udtale denne tilfredshed over for for
ældrene på skolens generalforsamling. Det skete med følgende 
udtalelse:
„I tilknytning til formandens beretning vil vi fra lærerside gerne 
benytte lejligheden til at udtale vor glæde over at kunne tage denne 
større skole i brug allerede fra dette skoleårs begyndelse.
Vi synes, at styrelsen fortjener ros for at have haft mod til at gen
nemføre skolebestyrerens og lærerådets ønsker om skoleflytning så 
hurtigt - og alligevel velovervejet - at der blev kortere mellem idé 
og virkelighed, end man sædvanligvis ser ved projekter af en sådan 
størrelsesorden.
Vi er således fra lærernes side meget tilfredse med de nye rammer. 
Vi er klar over, at der forestår et stort og dyrt abejde, inden byg- 
ningne vil have samme vedligeholdelsesgrad som dem, vi forlod. 
Vi vil gerne medvirke til at bevare denne skole som en god skole, 
og vi regner med, at det bedst lader sig gøre ved et fortsat godt 
samarbejde mellem forældre, skoleleder og lærere.“
Vi er også blevet flere lærere, og vi er dagligt spredt ud over 
skolens store område. Alligevel er fornemmelsen af samhørighed 
så stor, at jeg ikke tror på, at vi bliver „væk fra hinanden“. Der er 
nok at samles om, den nye folkeskolelov skal føres ud i praksis, de 
nye lokaler skal indrettes, og der skal tages stilling til nye undervis
ningsmaterialer. Med andre ord: det daglige arbejde skal passes 
samtidig med, at der skal planlægges på længere sigt. Det giver 
„overarbejde“, men også resultater, og det er lettest at klare gen
nem et godt samarbejde.

A. Kleiminger K. Loft
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SKOLENS PERSONALE I NOVEMBER 1976

Øverste række fra venstre:
Knud Loft Rasmussen, Bente Bentzen, Henrik Frandsen, Finn Jen
sen, Erik Geleff, Bent Ole Abildstrøm, Vibeke Hansen, Dorte Wor- 
søe, Karen Lynn-Pedersen, Karin Brøndorf.
Midterste række:
Aslaug Perkov, Vibeke Andersen, Kathrine Pagh, Ulla Børgesen, 
Anna Maria Miiller, Fulvia Bengtsson, Kirsten Alsing, Kirsten 
Nordby, Annette Møller Thomsen, Birgit Hald, Hanne Erin Svend
sen, Palle Børgesen.
Siddende:
Børge Mosegaard, Anna Kleiminger, Robert Huntingford, Patricia 
Løve, Carl Bengtsson, Carl Venning, Franck Grøfte, Torben Mad
sen, Kristian Alkil.

Følgende med tilknytning til Rungsted private Realskole er ikke 
med på billedet:
Eigil Hempel, Dan Hober, Poul Mortensen, Ellen Schiødt, Victor 
0. Sørensen, Anders Poulsen, Sonja Ronzoni, Ketty Ellegaard, Knud 
Ellegaard, Albert Holmgaard.
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Fru Inge Stoltenberg, overlærer, cand. mag. Ved skoleåret 197 5/7 6’s 
afslutning forlod fru Stoltenberg skolearbejdet for at hellige sig 
sine mange kulturelle, boglige sysler. Ved den lejlighed udtrykte 
skolen sin varme tak til persoligheden fru Stoltenberg for alt, hvad 
hun havde betydet for elever og kolleger.
Ved skoleafslutningen udtalte Bengtsson:
„Sidst, men ikke mindst vil jeg bringe en tak til fru Inge Stolten
berg, der ved dette skoleårs afslutning forlader os og går på pen
sion. Vi havde sidste fredag lejlighed til at hylde fru Stoltenberg 
for de mange års gode og trofaste arbejde, men også her i elevers 
og forældres kreds skal lyde en varm tak for vel udført arbejde.
Pesonligt vil jeg tillade mig at takke for godt samarbejde, der gen
nem årene har udviklet sig til et varmt og godt venskab, byggende 
på . . . hvis jeg må bruge et højtideligt ord ... et åndeligt slægts
skab, en fælles værdimåler i livets vigtigste ting og fælles humoris
tisk opfattelse af hverdagens viderværdigheder. Alle mine varme 
ønsker for fremtiden."

Annette Møller Thomsen. Fra 1. august ansat 
ved skolen. Klasselærer i 2. klasse y. Født 
130247 på Frederiksberg i København. Mate
matisk studentereksamen 1966 fra Skt. Jørgens 
Gymnasium. Lærereksamen 1970 fra Frede
riksberg Seminarium. 1970-76 ansat ved Sorø 
private Realskole. Ansat ved Rungsted private 
Realskole 1976.
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Henrik Frandsen. Student fra Kolding Gym
nasium 1964, cand. teol. 1972. Fra 1973 reside
rende kapellan ved Hørsholm Kirke. Ansat på 
skolen 1/8 1976.

Carl Venning. Født i det, amerikanerne kalder 
„the roaring twenties“ (de brølende tyvere), 
i Nørrejyllands mindste fastlandskommune 
med det mærkelige navn Elev (i dag parcelhus
forstad til den jyske hovedstad). Flyttede i Il
års alderen fra min fars landsbyskole til den 
traditionstyngede Århus Katedralskole - af en 
tidligere elev, N. F. E. Grundtvig kaldt „den 
sorte skole“. Efter nysproglig studentereksa
men, filosofikum og et par humanistiske uni
versitetsår blev det journalistik (bl. a. udlands
korrespondancer til Information og Jyllands- 
Posten) og turisme. Fik herunder et særlig godt 
kendskab til Italien, Tyskland, Østrig og Jugo
slavien. Har altid haft et varmt forhold til 
sprog og tog i ret moden alder den nødvendige 
pædagogiske eksamen med engelsk og tysk 
som speciliteter. Har som elever haft „indsatte“ 
og „forvarede“ under Kriminalforsorgen, for
skellige personelgrupper ved Flyvevåbnet, tek
nisk forberedelseseksamenskursister og skole
søgende i alderen 10-18. Undervisningsfag: 
engelsk, tysk, italiensk, fransk, samtidsoriente
ring og dansk.
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Patricia Løve. Født i New York City og opvok
set i en nærliggende by. Gik på St. Lawrence 
University fra 1966-70.
I denne periode tilbragte jeg et år på l’Univer- 
site de Rouen i Frankrig, og i 1970 fik jeg min 
Bachelor of Arts Degree (i fransk og engelsk) 
og et undervisningscertifikat.
Det følgende år underviste jeg børn fra 3. til 
6. klasse i fransk, men forlod Amerika i 1971 
for at komme til Danmark.
Fra 1971 var jeg på Krebs’ skole i København, 
og begyndte i august 1976 på Rungsted private 
Realskole, hvor jeg nu underviser i matematik, 
orientering og religion.
Som skolens sekretær tiltræder 1. december

Som skolens sekretær tiltræder 1. december 
fru Ingrid Bruun, der indtil da har været ansat 
på Musikhistorisk Museum i 9 år, som sekre
tær og regnskabsfører.

Dan Hober, f. 1944 i Uppsala. Studentereksa
men fra Västerås Handelsgymnasium. 1966/67 
militærtjeneste ved pansertropperne. 1967/68 
på handelshøjskole i Stockholm. 1968/70 ud
dannet til „gymnastikdirektør“ ved GIH i 
Stockholm. 1970/73 lærer i gymnastik og idræt 
samt ergonomi ved gymnasiet i Avesta. Siden 
1973 bosat i Danmark med virke som gymna
stiklærer og træner i ishockey. Ansat ved Rung
sted private Realskole som årsvikar for Mr. 
Thomas, der har orlov for hjemrejse til Indien.
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Fru Vibe Hansen blev ansat den 1. august som 
medhjælper i skolens forskoleklasser.

Fr// Anna Müller blev ansat den 1. august som 
medhjælper i skolens forskoleklasser.

Kirsten Birkmose. Blev ansat i Privatbanken 
1955, tog bankeksamen 1958. Arbejdede 10 år 
i bankens afdeling på Rådhuspladsen og 5 år i 
Hørsholm Afd. Har været hjemmeløbende i 
6 år. Hjulpet på skolens kontor fra skoleårets 
begyndelse (1976). Ansat på skolen fra 1//12- 
76 som bogholder.
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Franck Grøfte. Fra 1. august ansat ved sko
len. Klasselærer i 4. klasse y. Født 210240 i 
Aalborg. Matematisk studentereksamen 1959 
fra Aalborg Katedralskole. Lærereksamen 1962 
fra Silkeborg Seminarium. Årskursus i mate
matik og fysik. 1962—71 ansat ved Trustrup 
Realskole, 1971-74 ved Lyngby private Skole 
og 1974—76 ved Sorø private Realskole. Ansat 
ved Rungsted private Realskole 1. august 1976.

Erik Gjoe Geleff. Født i Syrien i 1929, hvor 
jeg oplevede en lille del af 2. verdenskrig. 
I 1945 kom familien hjem til Danmark. Stu
dent fra Herlufsholm 1949. Efter nogle års 
studier, først teologi i Århus, siden guldsmed 
i Hellerup, blev jeg 11955 lærer fra Odense 
Seminarium. Har været lærer i 20 år, først i 
Gentofte, siden 18 år i Kgs. Lyngby. Ansat 
1. aug. 1976.

Albert Holmgaard. Ved overflytningen til Val
lerød Banevej var det nødvendigt at ansætte 
endnu en pedel.
Holmgaard, der er gammel Hørsholmer, har 
tidligere været ansat på Atlas og hos Fa. Jør
gen Petersen & søn i Hørsholm.
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Som de sidste ord i denne årsberetning sender vi en hilsen til alle 
elever, forældre og venner af skolen, der læser denne beretning om 
året 1976.
Året har været mere end almindeligt rigt på opgaver og arbejde, 
men har måske derfor også rummet større glæder og rigere ople
velser end sædvanligt.
Vi har fornemmet, at året 1976 bliver et år, man her på skolen 
regner udfra.
For al hjælpsomhed og støtte, for venskab og trofasthed overfor 
skolen og os siger vi ved årets afslutning tak med alle gode ønsker 
om et lykkeligt 1977.

Rikke og Carl Bengtsson

62



Dette er 
SÆTTERNISSEN, 
som også var med!




