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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 
anderledes tænkende ved at arbejde for 
tolerance og demokrati ..."

(Skolens vedtægt)
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Så går året 1978 på hæld. Et godt år, fyldt med arbejde og med 
muntre stunder for børn og voksne på den skole, vi holder af.
Denne årsberetning, der samles, mens skolen summer af „November
ugens“ boblende, glade liv, udsendes, når året synger på aller sidste 
vers i den glade juletid.

Det er mit håb, at årsberetningen ikke alene genspejler skolens evne 
til at fylde et skoleår med store og små begivenheder, men nok 
så meget viljen til at skabe et levende skoleliv for store og små.
I dette håb blev den skrevet og samlet og sendt som en glad hilsen 
til alle i skolekredsen.

Carl Bengtsson

Rungsted november.
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Fru Hermansen ved sin afgang fra skolen i 1963.

6



SKOLEBESTYRERINDE 
JOHANNE HERMANSEN

* 5.2.92 f 4.7.78

Ved skoleårets start mindedes man skolens leder i årene 1946-63 
fru Johanne Hermansen, der i juli måned var afgået ved døden i en 
alder af 86 år.
Fru Hermansen tjente denne skole trofast i 40 år, først som lærer
inde fra 1923-46 og derefter som skolens leder.
Sidste gang fru Hermansen aktivt virkede på skolen, var da hun 
i 1965 som en ualmindelig frisk og dygtig vikar trådte til i nogle 
måneder.
Siden da fulgte fru Hermansen skolen med en aldrig svigtende in
teresse. De sidste år var vi naboer, og hullet i hækken til fru Her- 
mansens baghave fra boldbanen groede ikke til. Typisk er det vist, 
at da skolens generalforsamling i 1977 besluttede at samle penge ind 
til køb af ekstra jord til sportsplads, kom det første bidrag allerede 
dagen efter fra familien Hermansen.
Mange er de elever, der gennem årene har siddet foran hendes 
kateder. De mindes hende som den myndige, dygtige og milde lærer
inde.
Stor hyldest strømmede hende i møde, da skolen fejrede hendes 
80-års dag. Ved denne lejlighed afsløredes et smukt maleri udført 
af malerinden Birgit Lassen-Nielsen. Mange havde ordet og hyldede 
fru Hermansen. Mest glædede vist den varme, personlige hilsen som 
daværende, alt for tidligt afdøde, borgmester fru Lulla Lucas bragte. 
For min familie og mig selv blev venskabet med fru Hermansen af 
uvurderlig betydning både privat og skolemæssigt.
Fra den første dag i Rungsted blev vi modtaget med varme og 
hjælpsomhed. For mig som leder af skolen føltes det som et privi
legium igennem 15 gode år at kunne tale med min forgænger. Fru 
Hermansen var i gode og i svære tider en støtte og en ven. Hun 
nåede ud over den alder, hvor man stikker tingene under stolen, og 
med venlig myndighed var hun i stand til at sige én den fulde sand
hed uden udsmykning. Man vidste, at hun altid bedømte, hvad man 
kom med, uden at skæve til personen, men udelukkende efter måle
stokken: Hvad er bedst for skolen?
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Med en medfødt beskedenhed afslog hun altid talen om, hvad hun 
havde betydet for skolen. Hun mente selv, at stillingen som skole
leder var noget, hun havde taget sig på efter forældrenes opfordring 
i en for skolen vanskelig tid. Så meget mere beundringsværdig var 
den trofasthed og flid, hvormed hun aftjente sin pligt.
I sit sidste år blev fru Hermansen fysisk svagere. Det kneb mere og 
mere med at bære alderens byrde. Og alligevel blev dette år et år 
fyldt af stille glæde takket være hendes mand, Oluf Hermansen, der 
på en ualmindelig smuk måde plejede hende til det sidste.
Den 4. juli midt i den smukkeste sommertid sov fru Hermansen 
stille ind.
Vi vil altid på denne skole mindes hendes virke med taknemmelig
hed og hendes person med glæde.

CB.

Borgmester Lulla Lucas og fru Hermansen.
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Model og billede. 1972.
Billedet hænger nu på skolens kontor.
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ÅRSAFSLUTNING FOR SKOLEÅRET 1977-78

Traditionen tro ringes skoleåret ud af den yngste elev på skolen. 
Det var i skoleåret 1977—78 Anders Birkmose.

Ved skoleafslutningen udtalte skolens leder bl. a.:
„For skolen som institution har det været et godt skoleår. Vente
listerne er så lange, at det ikke er behageligt at tænke på de mange, 
hvis håb om skolegang på denne skole vi må skuffe“ . . .
„I skolens ledelse har vi mere end nogensinde mærket, at økonomien 
her som overalt i samfundet er blevet strammere. Det betyder, at vi 
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i mange henseender, for ikke at sige alle, økonomisk set er langt 
ringere stillet end den offentlige skole.
Hvis det var pengene, det kom an på, så ville en sammenligning 
med andre skoler falde ynkeligt ud for os. Nu er det imidlertid ikke 
kun pengene, der tæller, når det gælder om at skabe en levende og 
rig skolegang for børn og unge. Hvis det var tilfældet, at penge 
alene skabte skolen, så havde man jo ikke noget skoleproblem i 
Danmark. Så gjaldt det jo bare om at bygge større og flottere og 
dyrere og skaffe finere og fornemmere apparatur og bøger, for der
ved at skabe den helt rigtige skole.
Uden at undervurdere økonomiske hensyn, så må jeg alligevel sige, 
at al erfaring . . . også på dette sted . . . fortæller, at det er andre 
ting, der skaber den gode skole.
Lad mig nævne nogle få afgørende faktorer:
Gode lærere er en vigtig ting. Flittige lærere, der i tilgift skal være 
loyale kolleger og medarbejdere.
Gode elever. Ikke problemfri elever. Det ville blive kedeligt. Men 
elever, der kommer til skolen for at lære noget, og som er glade for 
at komme til skolen. Elever der er tolerante over for andre elever 
og lærere og tingene, der omgiver dem.
Gode forældre. Med gode forældre mener jeg i skolemæssig hen
seende forældre, der bakker skolen op. Der sammen med elever og 
lærere går ind for skolen og dens linie . . . det, der med et fint ord 
hedder „skolens ånd“. Det betyder ikke, at man skal være enig med 
skolen i alt, hvad den foretager sig, men det betyder, at man for
holder sig tillidsfuldt over for skolens arbejde.
Er disse ting i orden, så formår en skole at skabe . . . ikke et beskyt
tet miljø eller et børnereservat, men en skole, hvor der hersker 
tryghed. Af denne tryghed vil udspringe mange dejlige ting . . . 
og mange usædvanlige ting ..."
. . . „Vi er efter min mening alle priviligerede ved at have tilknyt
ning til en skole af vor art.
Lad os skønne på dette. Lad os i fællesskab, store og små, arbejde 
for at bevare dette privilegium ved hver på sin plads at gøre os 
fortjent til dette . .
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KÆRE DIMITTENDER!

I, der i dag forlader denne skole, er børn af det, der i dag kaldes 
„de glade 60’ere“.
I er født i begyndelsen af det decenium og har følgelig levet jeres 
første barneår i de år, hvor velstandsbølgen på godt og ondt slog 
ind over Danmark.
I modtog jeres første indtryk i en tid, hvor alt syntes at ville lykkes; 
hvor tingene ligesom kom af sig selv og forbrugsgoderne blev flere 
og større, mens velstandssymbolerne hobede sig op.
Arbejdsløshed var noget, som gamle folk vidste at berette om, 
og som skolelærerne kunne bede deres elever om at læse om på 
side det og det i historiebogen.
Hvis man ser bort fra u-landenes fattigdom og alle de problemer, 
der kommende derfra lurede som sorte skyer i horisonten, så var 
det de glade 60’ere.
Advarende røster om miljøforurening og ressourcespild blev over
døvet af elektronisk stereomusik og larm fra hver mands bd og 
hver ungs knallert.
Det var en støjende tid jeres første barndomsår.
I har oplevet jeres forældre anskaffe sig en stadig større mængde 
forbrugsgoder, og I har nydt godt af dem og er blevet en smule for
kælede, fordi alle ydre værdier er kommet til jer med en sikker 
selvfølgelighed.

I dag er billedet ændret. Vi er ikke mere i „de glade 60’ere“. 
Jeg ved ikke, hvilke adjektiver man vil hæfte på 70’erne, men det 
bliver garanteret ikke noget med glade eller fremgangsrige.
Ungdomsarbejdsløshed og krise i erhvervslivet. Adgangsbegræns
ning til højere uddannelse, besparelser indenfor undervisning og 
socialforsorg. Stop for stigning i indkomster, men ikke i skatter. 
Det er blot nogle af dagens overskrifter.
Problemerne er mange, og tingene ordner sig ikke længere af sig 
selv.
De skyer, der synede upåagtede i 6O’ernes horisont, formørker 
70’ernes himmel. Vi har fået færre solskinstimer i velfærds-Dan- 
marks hverdag.
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At gå ud i denne hverdag for at forme jeres egen og samfundets 
fremtid bliver jeres store opgave og udfordring. Vil I møde denne 
udfordring som forkælede og forvænte børn af „de glade 60’ere“, 
så gå ud og reager og afreager efter den opskrift, I i de sidste år 
er blevet stopfodret med i presse og TV-avis: gå i demonstrationstog, 
eller besæt universiteter, lav blokader og skriv under på protester. 
Men skal I demonstrere medansvarlighed for samfundets styring af 
de store ting, så start dog med at demonstrere medansvarlighed 
derhjemme.

Der er stadig god mening i Bjørnstjerne Bjørnsons ord om at 
„Hvad du evner kast af i det nærmeste krav!“
Sagt på en anden måde:
Skal I endelig ud på det helt store korstog mod miljøforurening, 
så bær lige affaldsposen ud for jeres mor, inden toget går.
Misforstå mig nu ikke. Der kan være god mening i både demon
strationer og protester. De kan være nødvendige, ja pinende nød
vendige overfor den blinde, magtsyge, afstumpede autoritet. Men 
det kan aldrig blive det normale i et retssamfund.
Det må være . .. om jeg må sige . . . borgerligt nødværge, der får 
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folk til at gå udenomsparlamentariske veje . . og borgerligt nød
værge forekommer sjældnere på vore breddegrader, end visse men
nesker i dette land bryder sig om at indrømme.
En udfordring kan mødes på mange måder. En af de måder, jeg 
kan anbefale jer at møde fremtidens udfordring på, er at bruge jeres 
borgerret i vort demokratiske samfund. Dette samfund, der i dag 
er ude i modgang, ikke bare økonomisk, men også kulturelt og poli
tisk, skal I om få år være medbestemmende i.
I får gennem jeres stemmeseddel den egentlige indflydelse på, hvad 
vej udviklingen skal gå.
Glem aldrig, at I er vokset op i et demokratisk styret land. Hold 
fast ved det vestlige demokrati og gør det bedre. Et demokratisk 
styre skal forsvares hver dag. De frihedsrettigheder, der dagligt 
angribes og mistænkeliggøres fra yderfløjene, er ikke umistelige. 
Se jer om i verden i dag, og I vil finde, at demokrati i dansk, 
vesteuropæisk forstand så sandelig ikke er nogen selvfølge.
Find jeres plads og tag jeres politiske standpunkt.
Overlad det ikke til „de andre“ at ordne jeres verden og hverdag, 
men gå selv aktivt og vågen ind i din tid og dens problemer.
I er medansvarlige for fremtiden.
På denne skole har vi efter fattig evne forsøgt at dygtiggøre jer 
til en positiv indsats for denne fremtid.
Vi har villet danne jer til vågne, kritiske medborgere ved at tale 
med jer om livets og samfundets problemer.
Vi har forsøgt at udstyre jer med en forskelligartet viden og opøvet 
jer i færdigheder på mange områder.
Vi har givet jer oplevelser, der igennem hele jeres liv vil dukke 
frem i jeres erindring igen og igen.
Vi har ladet jer fornemme trygheden og alvoren ved at gennemleve 
traditioner ... og måske derigennem lært jer, at hver eneste af os 
bærer på modsætningen imellem dette at være noget helt særligt 
... og så det beskedne og ydmyge, der kan ligge i at være én i en 
lang kæde.
Vi har påpeget værdier indenfor litteratur og kunst, og vi har . . . 
det skammer vi os ikke for at sige . . . bestræbt os på at danne jer 
til mennesker, der i hvert fald ved, hvordan man bør opføre sig.
Vi har kort sagt forsøgt ikke blot at undervise jer, men også at 
opdrage jer.

14



I vil engang erkende, at denne skole har præget jer for livet.
Jeg vil i den forbindelse nævne en ting, som I en dag vil opdage 
har præget jer dybere, end I i dag tror det muligt, og som betyder, 
at hver eneste af jer forlader skolen i dag ikke bare med et eksa
menspapir i en gul konvolut, men med en dyrebar skat i jeres sind. 
Jeg tænker på denne ene ting: Vi har sunget morgensang med jer. 
Fra I som små sang af hjertens lyst, til I som halvstore med over
legent blik hængte i en ribbe og så skråt ned på den latterlige fore
stilling, indtil I som unge mennesker alligevel nød morgensangen, 
og glædede os ved at smutte ind om på eksamensdage . . . helt fri
villigt.
De af jer, der har gået på denne skole fra børnehaveklasse eller 1. 
klasse, har sunget morgensang over 2000 gange. Det er få skoleele
ver beskåret i dagens Danmark.
I har ved skolens morgensang erhvervet jer en skat, hvis blivende 
værdi, I vil skønne på, og som mange af jer en dag vil føle glæde 
og rigdom over at eje.
Jeres sind vil også bære præg af, at I over 2000 gange på denne 
skole har hørt Fadervor.
Uanset hvad I til skiftende tider har lagt i ordene, så har I over 
2000 gange oplevet det særlige, at I sammen med flere hundrede 
andre midt i en travl hverdag er standset op .. . eller blevet standset 
op ... og har iagttaget fuldstændig stilhed i de knap 40 sekunder, 
det tager at lade Fadervor lyde.
Uanset, hvad I lægger i ordene, ja selv om I ikke har lagt noget 
som helst i dem, så har I alligevel oplevet noget særligt, fordi I 
sammen med hele den øvrige skole bare denne ene gang i en lar
mende og støjende nutid har været helt stille . . . sammen med andre. 
Den mentale, psykiske værdi af denne stilhed må selv ikke-religiøse 
mennesker erkende.
Da I var mindre sang vi tit en sang af den norske digter Nordahl 
Grieg. Titlen på den er: Til ungdommen. Den står nr. 271 i sang
bogen og begynder med ordene: Kringsatt . . . omringet ... af fien
der gå ind i din tid.
Læs den en dag, når I får tid!
Jeg holder meget af den sang, der taler om alle de ting, der truer 
den menneskelige lykke og fremgang.
Måske mindes I, hvor stærkt Nordahl Grieg taler om at knuse uret 
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og udrydde nød og krig. Det er stærke ord til enhver tid. Man har 
hørt andre sige dem lige så stærkt og kraftigt, men jeg kender ingen 
anden digter, der har formået at lade harmen og indignationen klin
ge ud så stille og nænsomt ... og dog stærkt, som Nordahl Grieg 
gør det i dette digt i sidste vers.
Med tanke på den problemfyldte verden, I skal ud i, og som en hil
sen fra mange morgensange, vil jeg lade dette sidste vers være de 
sidste ord der lyder til jer fra jeres gamle skole:

Dette er løftet vårt 
fra bror til bror: 
vi vil bli gode mot 
menskenes jord. 
Vi vil ta vare på 
skjønheten, varmen — 
som om vi bar et barn 
varsomt på armen!

Med disse ord dimitteres I fra Rungsted private Realskole.
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DIMITTENDER til REALEKSAMEN 1978

Anne-Marie Andersen, 
Snekkersten

Lone Bjørn Andersen, 
Kokkedal

Marie Birch, Espergærde
Jane Marie Buchard, 

Espergærde
Elin Gjøe Geleff, Rungsted
Helle Marie Hansen, Rungsted
Anna Kristin Kittelsen, 

Kokkedal
Karina Brenøe Nielsen, 

Kokkedal
Nanette Plum, Rungsted
Pernille Schou-Nielsen,

Rungsted
Lone Schiøtz, Rungsted
Lotte Semier, Helsingør
Anette Splidholm, Hørsholm
Susanne Svendsen, Rungsted

Jens Bundgaard, Kokkedal 
Poul Dhami, Hørsholm 
Henrik Flødstrup, Hørsholm 
Jes Hølck Hansen, Hørsholm 
Claus Nehmzow, Hansen, 

Hørsholm
Thomas Anker Heegaard, Vedbæk 
Claus Vernø Henriksen,

Espergærde
Kim Hviid-Nielsen, Kokkedal 
Claes Brømsøe Ibsen, Hørsholm 
Lau Kjeldersgaard, Espergærde 
Kim Kruse, Snekkersten 
Lars Sture Liljegren, Humlebæk 
Uwe-Jens Lornsen, Humlebæk 
Jan Ole Nielsen, Kokkedal 
Dennis Pedersen, Rungsted 
Henrik Schmidt, Espergærde 
Mogens Peter Henrik Tholstrup,

Vedbæk

Ved dimissionsfesten overraktes boghandler Bjørns bogpræmie „for 
at bære skoleårets trængsler med godt humør“ til Hanne og Kirsten 
Vitus Nielsen.

Skolefondens „Nøddeknækkerpris“ blev givet til Pernille Schou- 
Nielsen.
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Skolens hovedindgang.
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Skovtur.

Kan du finde skolen?
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Fastelavn.

Se, hvad jeg kan!
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Skolegården. Sommerferien 78.

To bagerjomfruer.
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TRIST DAG, GLAD DAG

Jeg vågner en morgen: vejret er trist!
Ser i spejlet: hvor er jeg trist!
Jeg sidder i toget: sidemanden er trist!
Læser overskriften: alt er trist.
Jeg åbner for madpakken: pølsen er trist!
Læser på lektierne: hvor er det trist!

Andre dage vågner jeg og er glad.
Ser i spejlet, ser jeg er glad.
Jeg sidder i toget: sidemanden er glad.
Læser overskriften, og den er osse glad.
Jeg åbner for madpakken, den gør mig glad, 
læser på lektier, jeg kan dem, jeg er glad.

Ida Schou
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SKOLENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

den 22. september 1978
På den ordinære generalforsamling på skolen talte formanden for 
skolens styrelse advokat E. Ardenkjær-Madsen på styrelsens vegne. 
Formandens beretning blev af forældreforsamlingen taget til efter
retning med akklamation:
Året 1977-78 har været et godt år for denne skole. Efter de fore
gående års arbejde med tilpasning til de nye omgivelser, er skolen 
nu kommet ind i en rytme, hvor det hele rigtigt fungerer. Der er 
da endnu ting, som vi kunne ønske ændret og fornyet, men det 
kommer.
Af større begivenheder og hændelser i årets løb kan jeg nævne, at 
skolens leder fra 1946 til 1963, fru Johanne Hermansen, den 4/7 
afgik ved døden i en alder af 86 år. Fru Hermansen har betydet 
meget for denne skole, og vi er hende dybt taknemmelige for, hvad 
hun har gjort. Helt til det sidste var hun levende interesseret i sko
lens ve og vel. Jeg kan således nævne, at det første bidrag skolen 
modtog til købet af grundene var fra fru Hermansen.
Jeg kan herefter nævne, at skolen nu har gennemført købet af de 2 
grunde. Overtagelsen er sket pr. den 1. april i år. Købesummen var 
kr. 370.000,00 med en udbetaling på kr. 120.000,00. Restbeløbet 
kr. 250.000,00 afvikles over 10 år med kr. 25.000,00 hver den 1. 
april og 1. oktober, 1. gang førstkommende 1. oktober. Der er ind
kommet tilsagn fra forældrekredsen og fra skolens venner iøvrigt på 
kr. 133.080,00, og det er styrelsens ønske, at alle beløb, som indgår 
til dette formål, skal anvendes til nedbringelse af gælden til Hørs
holm kommune. Der er truffet aftale med kommunen om, at vi er 
berettiget til, når som helst at betale ekstraordinære afdrag på gæl
den med den virkning, at de halvårlige ydelser nedbringes forholds
mæssigt. Vi takker endnu engang alle, der har været med til at give 
skolen mulighed for denne erhvervelse.
Jeg kan endvidere nævne, at en af skolens bygninger „Borgen“ søn
dag den 29. januar i år blev hærget af en brand, som medførte stor 
skade. Skaderne er nu udbedret og bygningerne i anvendelse igen. 
For at afbøde en akut mangel på børneinstitutionspladser i kommu
nen, førte skolen i foråret flere forhandlinger med kommunen om 
udlejning, på et kortere åremål, af „Borgen“, hvilket samtidig ville 
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give skolen en lejeindtægt, som kunne anvendes til yderligere istand- 
gørelse af skolens bygninger. Kommunen havde sagen til behand
ling på kommunalbestyrelsesmøde den 22. maj i år, hvor det beslut
tedes ikke at gøre brug af skolens tilbud, idet man fra kommunens 
side anså det for betænkeligt at etablere flere midlertidige børnein
stitutioner i kommunen.
Endelig kan jeg nævne, at skolen fik en skolebus i julegave. Bussen 
er indkøbt af midler indkommet til forældrefonden og stillet til rå
dighed for skolen. Bussen har plads til ca. 45, og kan således rumme 
hele 2 klasser. Bussen bruges flittigt og er til virkelig stor hjælp.
Jeg kan nævne, at elevtallet pr. 1. ds. er 500 elever, fordelt med 256 
drenge og 244 piger.
Om lærerkollegiet kan jeg sige følgende:
Hanne og Børge Mosegaard har fået bevilget orlv i 2 år fra 01.01.78 
til 31.12.79 for at udføre en bistandsopgave i Botswana, arrangeret 
af udenrigsministeriets afdeling for international udviklingsbistand. 
Vi glæder os til at gense dem om godt 1 år.
Fru Anne Kathrine Pagh og fru Kirsten Nordby er holdt op med det 
gamle skoleårs udløb for at tiltræde stillinger på anden skole. Hr. 
Øllgaard Sørensen, som siden sin officielle fratræden har haft timer 
på skolen, er med det gamle skoleårs udløb ophørt hermed. Jeg vil 
gerne takke de tre lærere for de år de har været på skolen.
Carsten Thøfner som tiltrådte den 1. januar i år, ved familien Mo- 
segaards orlovsperiode, er fratrådt ved det gamle skoleårs udløb.
Fra det nye skoleårs begyndelse er der tiltrådt 4 nye lærere. Den ene 
er ikke så ny endda. Det er fru Else Hansenmeyer, som påny har 
overtaget hvervet som skolepsykolog for skolen. Dette arbejde har 
siden fru Hansenmeyer’s fratræden for nogle år siden været over
taget af kommunen. Vi mener imidlertid, at det er af betydning for 
skolen, at den der er skolepsykolog, også har et dagligt kendskab 
til børnene, hvorfor vi hilser fru Hansenmeyer hjertelig velkommen. 
De tre øvrige lærere er Bente Ryttergaard Willumsen, Ditlev Dæhn- 
feldt og David Michael Strangeways, som jeg også byder hjertelig 
velkommen.
I foråret fik skolen en piccoline, som har været til stor hjælp i det 
daglige. Hun duplikerer, følger børn til bus, hjælper ved børne
pasning osv. efter en nøjere arbejdsbeskrivelse, godkendt og anbefa
let af kommunen. Da stillingen er besat af en langvarig arbejdsløs, 
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betaler arbejdsmarkedsnævnet 80 % af den tarifmæssige løn. Vel
kommen til Susanne.
Jeg vil gerne på dette sted benytte lejligheden til at udtrykke styrel
sens varme tak til alle ansatte på denne skole for et godt udført 
arbejde i det forløbne år.
I årets løb er der uddelt et antal fripladser til elever, hvis forældre 
er kommet i akutte økonomiske vanskeligheder.
Ved skoleårets start blev skolepengene sat op, således at disse nu 
udgør 250,00 kr. månedligt for 11 måneder, i juli måned betales 
ikke skolepenge. 2. barn får en reduktion på kr. 15,00, 3. barn på 
30,00 og 4. barn er gratis.
Den 15. juni i år blev der for sidste gang afholdt dimissionsfest for 
vore realister.
Det gamle krybbespil, som elever fra 4. klasse opfører, blev i år op
ført for 31. gang. Det var lærer Finn Jensen, som stod for indstude
ringen, og foruden de 2 opførelser på denne skole, ved de stores og 
de smås afslutning, blev krybbespillet opført den 4. december ved 
en julekoncert i Hørsholm kirke, den 12. december på skolen for de 
ældre fra Gutfeldtsvej og desuden på Nivågårds Hospital, Pleje
hjemmet Hannebjerg og Tranehaven i Gentofte.
Skolen har afholdt karneval, og der er spillet skolekomedie (Den 
pantsatte Bondedreng), og der er blevet et stort overskud til fonden. 
Mange af klasserne har også i år været på lejrskole.
Endelig kan jeg oplyse, at der i det forløbne år har været afholdt 
forældremøder, hvor mødeprocenten har været næsten 100.
På sidste generalforsamling nævnte jeg, at skolen havde indsendt 
ansøgning til ministeriet om statsstøtte til gennemførelsen af for
skellige energibesparende foranstaltninger, såsom udskiftning af 
centralvarmekedlen, radiatorhaner og isætning af dobbelte vinduer. 
Uagtet at formålet med lovbestemmelsen var, at afhjælpe arbejds
løsheden og spare energi allerede i vinterhalvåret 1977/78, modtog 
skolen først i begyndelsen af juli måned dette år meddelelse om, at 
det ansøgte efter de nu fra boligministeriet modtagne oplysninger 
ikke kan forventes imødekommet.
Ministeriets afslag betyder, at vi nu over driften må afholde udgif
ten til den helt nødvendige kedeludskiftning, som netop nu finder 
sted.
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Bestyrelsen for den selvejende institution Rungsted private Realskole 
består af:

Forretningsfører:
Formand: 
Næstformand:

Suppleanter:

Advokat Niels Heilbuth
Advokat E. Ardenkjær-Madsen 
Civiløkonom Flemming Schiøtz 
Civilingeniør Torben Skieller 
Fru Elisabeth Westergaard 
Civilingeniør Ole Brømsøe Ibsen 
Arkitekt m.a.a. Flemming Behnke 
Fru Jytte Giæsel 
Fru Bente Fich

På møde den 31. maj 1978 på skolen for forældrekredsen genvalg
tes skolens tilsynsførende for en 4-årig periode: fru Inger Louise 
Greisen.
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BRAND I „BORGEN“

Dagen derpå.
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Søndag morgen tidligt blev vi, der bor på skolen vækket af vor 
genbo A. E. Nielsen med den besked, at skolen brændte. Et blik 
ud af vinduet var nok til at overbevise om, at her ikke var tale 
om „telefongas“: Bygningen nærmest jernbanen,„Borgen" kaldet, 
stod i flammer. Drej 0—0—0. Hurtigt i tøjet og ned til bygningen. 
Ilden flammer lystigt ud af hoveddøren, der er helt gennembrændt. 
På trappen en mystisk dunk og resterne af en husholdningsæske 
tændstikker. Brandvæsenet er forbavsende hurtigt fremme og ilden 
under kontrol. Ilden er slukket så hurtigt, at der denne stille søn
dagmorgen ikke engang er de normale tilskuere til ildebrand.
Da skolens byggeudvalg et par timer efter kan holde det første 
møde om „sagen“ med skolens arkitekt, står det klart, at ødelæg
gelsen er værre end først formodet: Hele indgangspartiet brændt, 
etageadskillelsen til kælder og til 1. sal gennembrændt, alle rum i 
bygningen beskadiget af røg, sod og vand.
Allerede næste dag begyndes oprydningen. Undervisningen, der 
har fundet sted i „Borgen“, må flyttes andet sted hen, skolepsyko
logkontor og talepædagogens kontor midlertidigt flyttes til hoved
bygningen.
Herefter følger hele proceduren med forsikringsselskabet, forhand
linger med håndværkere o.s.v.
Det kan fastslås, at ilden er påsat. Netop i denne periode ved vi fra 
avisen, at pyromaner huserer omkring skoler. Men hvem? Det er 
det store spørgsmål, der bliver stående tilbage. Ubesvaret til denne 
dag-
Håndværkerne kommer hurtigt i gang, og forårsmånederne igennem 
arbejdes der flittigt på at få bygningen istandsat til skoleåret, der 
begynder august 1978.
30 . juni er alt færdigt og den økonomiske side af sagen gøres 
af arkitekt Nørgaard op til kr. 234.196,38.
14 .8.78 meddeler politimesteren i Helsingør „at der ikke fra 
anklagemyndighedens side vil blive foretaget videre i sagen vedrø
rende ildebranden hos Rungsted private Realskole den 29. januar 
1978“.
Tak for det. Når man ser den smukt istandsatte bygning, der står 
som et forbillede i farver og indretning sammenlignet med skolens 
andre lokaler, kunne man jo befrygte en uberettiget mistanke til os 
på skolen.
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SKOLENS PERSONALE I SEPTEMBER 1978

Øverste række fra venstre:
Karen Lynn-Pedersen, Karin Brøndorf, Finn Jensen, Knud Loft 
Rasmussen, Bent Ole Abildstrøm, Jens Nyegaard-Jensen, Søren 
Gøtzsche, Else Hansenmeyer, Annette Grøfte, Birgitte Bentzen, 
Carl Venning.

Næstøverste række fra venstre:
Erik Geleff, Aslaug Perkov, Vibe Orm Hansen, Ulla Børgesen, 
Anna Kleiminger, Anna Miiller, Fulvia Bengtsson, Ellen Schiødt, 
Dorte Bjerghave, Bente Bentzen, Bente Ryttergaard Willumsen.

Siddende fra venstre:
Michael Strangeways, Kirsten Alsing, Torben Madsen, Franck 
Grøfte, Carl Bengtsson, Kirsten Birkmose, Palle Børgesen, Eigil 
Hempel, Rigmor Vagn-Olsen, Inger-Lise Olsen.

Følgende med tilknytning til Rungsted private Realskole er ikke 
med på billedet:
Henrik Frandsen, Vibeke Andersen, Erik Kurzhals, Ketty Ellegaard, 
Knud Ellegaard, Ditlev Dæhnfeldt, Birgit Hald, Mette Friis Hol
stein, Robert Huntingford, Liselotte Larsen, Poul Mortensen, Line 
Normann, Susanne Rasmussen, Dorte Worsøe.
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PERSONALIA

Ditlev Dæhnfeldt. F. 1951.
Studentereksamen fra Rungsted Statsskole 1970. 
Lærereksamen fra Jonstrup Statsseminarium 
1978. Ansat ved Rungsted private Realskole 
1978.

D. M. I. Strangeways, F. 1941.
St. John’s College York 61-64. Lærer i Oxford 
64—68. Viceskoleinspektør Somerset 68. Tehe
ran 69—73. England. Copenhagen International 
School 75—78. Dansk gift, 2 sønner.

Liselotte Larsen.
Ansat ved skolens bogholderi 1978.
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Bente Anne Rytter gard Willumsen.
Lærereksamen fra Zahles Seminarium 1963. 
Høje Taastrup kommune 1963-71. Søllerød 
kommune 1975-76. Ansat ved Rungsted pri
vate Realskole 1978.
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RUNGSTED
PRIVATE REALSKOLES
FORÆLDRE- og ELEVFOND

Skolefonden har købt bus
Skolefonden støtter elevens rejser
Skolefonden hjælper biblioteket
Skolefonden holder skolen med flag
Skolefonden uddeler „Nøddeknækkerpris".

Alt dette kan jo kun lade sig gøre, fordi elever og forældre støtter 
fonden, hvilket vi siger tak for. Vi vil også gøre opmærksom på, at 
skolebluser og blazermærker stadig sælges. To ting, som er en stor 
støtte for fonden, er skolekomedien og andespillet, som er blevet 
gode tilbagevendende begivenheder. Andespillet har netop fundet 
sted, derfor er det endelige overskud endnu ikke opgjort.
Som en nydannelse: Basar (omtalt andetsteds i årsberetningen). 
Da vi stadig med stor glæde modtager ethvert bidrag, vil vi minde 
om, at disse kan sendes til:

Rungsted private Realskoles forældre- og elevfond
Postbox 9
Gironummer 14 28 81

Fondens nuværende bestyrelse består af Bent Ole Abildstrøm, Carl 
Bengtsson, Annette Madsen (formand), Elisabeth Westergaard samt 
Jens Henrik Alsing, 10. x.
Henvendelse til fonden rettes til formanden på skolens adresse.
På fondsbestyrelsens vegne

Annette Madsen

34



SKOLEBUS

December 77.

Ved juleafslutningen 77 fik skolen fra Rungsted private Realskoles 
forældre og elevfond overdraget en skolebus.
Efter afslutningen i salen holdt bussen i gården, malet smukt i sko
lens farver blåt og guld. En dejlig bus med plads til 45 personer. 
Siden da har bussen været flittigt brugt af alle klasser på skolen. 
Til vort store held findes der blandt skolens personale ikke mindre 
end tre personer, der er i stand til at mestre kørslen med den store 
vogn. Fast mand på bussen er dog Knud Ellegård, der med stor dyg
tighed i det forløbne år har stået for styret.
Enhver kan sige sig selv, hvilken enorm fordel det er for en skole 
at have egen bus: uafhængig af forudbestillinger og efterhånden 
ret høje buspriser kan skolens udflugter tilrettelægges i langt større 
frihed.
Det har været en stor opgave at klare for fonden, men børnenes 
glæde og stolthed over deres egen bus er det hele værd.
På skolen er vi taknemmelige og glade over denne nyvinding for 
skolelivet. Tak.
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DE SKULLE KØRE EN AFTENTUR . . .

4. maj 1978.

Når mørket sænker sig den forårsaften i maj, da Danmarks befrielse 
mindes landet over, skulle De gå eller køre Dem en tur forbi Deres 
barns skole. De vil da opleve skolen fra en helt ny side.
Det er skik at skolens 8. klasser den aften holder fest på skolen, 
samtidig med at de passer lysene, der til minde om befrielsesaftenen 
brænder i alle vinduer i skolens bygninger.
Mange lægger vejen forbi og stopper et øjeblik op for at nyde synet 
af de levende lys. Efterhånden smitter skolens eksempel, så Vallerød 
Banevej år for år bliver smukkere og smukkere illumineret 4. maj. 
Kom forbi og glæd Dem over synet . . . og over 4. maj.
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SKOLEFRIHEDEN OG DE FRIE GRUNDSKOLER

Folketingsmedlem Bertel Haarder skriver i en netop udkommen 
bog „Opgør med lighedstyranniet — et forsvar for frihedstraditio
nerne i skole og uddannelse“ om de frie grundskoler.
Bertel Haarders ord er så vægtige, at jeg er glad for, med hans tilla
delse, at kunne lade dem gå videre til Rungsted private Realskoles 
forældrekreds i denne årsberetning.
Kapitlet gengives i fuld, udstrækning.

Uden mindretal intet folkestyre
Man kan diskutere, hvad der er vigtigst, folkestyret eller mindretals
rettighederne. Jeg mener det sidste. For uden mindretalsrettigheder
ne kan flertallet jo aldrig trues og holdes til ilden, d.v.s. folkestyret 
bliver en illusion, hvilket der desværre er utallige eksempler på.
Derfor er frihedslovgivningen intet mindre end selve kernen i dansk 
folkestyre, og skolefriheden er dens krumtap. Uden skolefriheden 
var vi ikke noget frit folk.

Læreren handler på egne vegne
I folkeskolen har vi lokalt selvstyre og stærk forældreindflydelse. 
Som opdrager handler folkeskolelæreren på egne vegne og ikke på 
statens, med ansvar alene over for de konkrete forældre, som taler 
gennem skolenævn, klasseforældremøder og direkte kontakter. Vi 
skal derfor ikke have nogen statsautoriseret opdragelsesfilosofi eller 
samfundsreligion i folkeskolen. Bliver der vrøvl og klager, skal 
læreren ikke kunne dække sig bag centrale instrukser. Vedkommen
de skal kunne holdes fast på ansvaret. Det er også det vigtigste 
argument for at bevare den pædagogiske frihed uindskrænket.
Vi har undervisningspligt, ikke skolepligt. Man kan hjemmeunder- 
vise, hvad jeg f. eks. selv er blevet i 4 år. Kontrollen hermed ind
skrænker sig til de mest elementære færdigheder.
Vi har en rammelov for de frie skolereformer (friskoler, privatskoler, 
efterskoler, folkehøjskoler m. v.), der med en massiv offentlig støt
te er totalt frie til at følge deres selvvalgte pædagogiske linie, blot 
der af (eller for) eleverne bliver betalt et beskedent beløb for noget, 
der objektivt betragtet kan betegnes som undervisning.

37



Frihed er også f riheden til at være ensidig
Deres frihed kendes på friheden til at være ensidig. - Man skal 
altså se sig godt for, men det er jo heller ikke for meget forlangt.
Deres styrke er, at deres indhold til enhver tid hviler på de lokale 
skolefolks selvstændige overvejelser. Går det galt, har de kun sig 
selv at takke derfor. De kan ikke skyde skylden på minister, lov 
og cirkulærer. Og de kan gå nedenom og hjem, hvis de ikke kan 
samle elever. Derfor bliver de hele tiden holdt fast på ansvaret. 
Og derfor er de kun yderst sjældent så yderligtgående, som de kun
ne være. De holder sig af egen drift på forstandens brede landevej. 
Denne frihedslovgivning blev en nødvendig konsekvens af det fol- 
keligt-liberale menneskesyn, hvorefter den enkelte i samvittigheds
sager alene står til ansvar over for sin Gud og ikke for statsmagten. 
Samfundet må give de stridende anskuelser en fri virkeplads for 
den kamp, der med Grundtvigs ord, helst skal holdes ved lige „om 
muligt til verdens ende“, hvis livet skal gro. Et frit folk kendes på, 
at staten ikke gennemtvinger flertallets (eller en diktators) anskuel
ser på private livsområder (opdragelse, familiemønster, gudstro 
o.s.v.). Vi har derfor sat en ære i ikke at have nogen politik for, 
hvorledes vi vil forme undervisningen. Alligevel ligner undervis
ningen som regel til forveksling folkeskolens undervisning - og 
afvigelserne ville som oftest også kunne lade sig gøre i folkeskolen, 
men det afgørende er jo ikke, at de frie grundskoler er forskellige 
fra folkeskolerne. Det afgørende er deres frihed til at være for
skellige og vælge deres pædagogiske linie, hvilket tvinger til overve
jelse og placerer ansvaret på rette sted.

Frihed til at styre som man vil
Nogen har ønsket en såkaldt demokratisering af skolerne gennem 
obligatoriske skolenævn og forældreindflydelse. Det er naturligvis 
komplet misforstået og helt i strid med skolefrihedstraditionen. Sko
lernes frihed kendes netop på friheden til at være autoritær, elev
styret, lærerstyret, forældrestyret, grundtvigsk eller marxistisk, alt 
efter hvad der er fastlagt i vedtægterne med de muligheder for æn
dringer, som vedtægterne fastsætter. Den tankegang at man i et 
demokrati skal tvinge f. eks. alle skoler til at være styrede på en 
bestemt måde, hvadenten det er eleverne, lærerne eller forældrene, 
der får magten, det har intet med folkestyre at gøre. Det er demo
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kratur eller demokratisme. Dermed gøres demokratiet til en gen
nemtrængende ideologi med krav om enegyldighed for alle mulige 
livsforhold. Det krænker netop de mindretalsrettigheder, der er en 
uundværlig del af folkestyret.
Mange kommunalfolk er irriterede på disse underlige skoler, som 
folk selv kan gå sammen om at oprette - helt uden om den kom
munale planlægning. Det kan vælte de kommunale dispositioner, og 
det koster dyrt, når kommunen alligevel skal bygge plads til bør
nene. Og så mister kommunen tilmed bloktilskud i forhold til antal
let af fri- og privatskolebørn.

Hensyn til borgerne vigtigere end hensyn til planlægningen
Sådan lyder argumenterne. Men vrøvl er det. Selv om samtlige disse 
skoler på een gang blev nedlagt, så ville svingningerne i børnetallet 
være for intet at regne mod de svingninger, der skyldes aldersgrup
pernes ujævne fordeling over skoledistrikterne. Ofte halveres eller 
fordobles børnetallet på få år. I forhold hertil er svingningerne i 
antallet af privat- og friskolebørn næsten umærkelige. Det er som 
musen i forhold til elefanten. Privat- og friskolerne er noget af det 
mest stabile, man kan tænke sig. De er stopfyldt år efter år på grund 
af stigende søgning og manglende byggebevillinger. Kommunerne 
skal i deres planlægning blot gå ud fra, at disse skoler fortsætter 
som altid - med godt og vel en tiendedel af de skolesøgende børn 
i gennemsnit.
Det er rigtigt, at bloktilskud, der bl. a. regnes pr. skolebarn, nedsæt
tes i forhold til antallet af børn i kommunens egne skoler. Men blok
tilskuddet dækker jo slet ikke hele skoleudgiften pr. barn, så i vir
keligheden betyder fri- og privatskolerne en betydelig besparelse 
for kommunen, der jo som nævnt aldeles ikke skal „bygge plads“ 
til de børn, der ikke går i kommunens skoler. - Også for landet som 
helhed er den offentlige udgift pr. fri- og især privatskolebarn la
vere end gennemsnittet, omend kun nogle få procent.
Det argument, at en kommune måske uden udgift kunne have en 
friskoles børn i kommunens klasser og derved få øget bloktilskud, 
gælder ad Wandsbæk til, for det er nøjagtig lige så sandsynligt, at 
en friskole netop sparer en kommune for at oprette et ekstra hold 
på alle årgange.
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Stabil søgning
Men skulle det end kunne påvises, at en friskole eller en privatskole 
i en kommune generer planlægningen og derved koster penge, også 
på langt sigt, så er der blot dertil at sige, at hensynet til borgernes 
elementære rettigheder selvfølgelig står langt over hensynet til kom
munernes planlægning. Vi har jo netop denne lovgivning bl. a. for 
at give borgerne et våben imod det kommunale skolebureaukrati. 
Uden skolefrihedslovgivningen kunne vi ikke give kommunerne 
et så udstrakt lokalt selvstyre inden for folkeskolen. Det lokale selv
styre forudsætter, at mindretallene har en mulighed for at sætte sig 
til modværge og tage sagen i egen hånd. Skulle der opstå en smule 
konkurrence om børnene, ja så kan det vel aldrig gøre skolerne 
ringere (hvis man da ellers har nogen tiltro til forældres dømme
kraft). Og skulle den offentlige skoles folk fremsætte gode grunde 
til at ønske sig lidt mere af de frie skoleformers frihed, ja, så synes 
jeg virkelig, vi skulle give dem det.

Bertel Haarder
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LEJRSKOLER

Flg. klasser har i året 1978 været på lejrskole:

1. X Skoleiejr 26. 5.-27. 5.
1. y Skolelejr 26. 5.-27. 5.
2. X Skolelejr 9. 6.-10. 6.
2. y Skolelejr 2. 6- 3. 6.
3. X Jægergården 6. 6.- 8. 6.
3. y Jægergården 6. 6.- 8. 6.
4. y Høve Strand 24. 4.-28. 4.
6. X Samsø 24. 4.-28. 4.
7. X Sælvig, Samsø 2.10.- 6.10.
7. y Sælvig, Samsø 2.10.- 6.10.
8. X Hornstrup Centret 24. 4.-28. 4.
8. y Gudenå 14. 8.-19. 8.
9. X Holland 19. 5.-27. 5.
9. y Gudenå 4. 6.-10. 6.

10. y Frederiksværk 24.10.-26.10.

De stærkt stigende priser for ophold på lejrskole og det store afbræk 
i skolens hverdag med vikartimer for bortrejste lærere, bragte i det 
forløbne år spørgsmålet om lejrskolers omfang frem i lærerkolle
giet.
Et nedsat udvalg gennemdrøftede de pædagogiske muligheder og 
begrænsninger ved at afholde lejrskoler som hidtil hvert år for hver 
klasse.
Resultatet af drøftelserne blev, at skolen for eftertiden vil forsøge at 
tilrettelægge lejrskoler således, at lejrskoleophold finder sted

1 gang i 1. eller 2. klasse
1 gang i 3. eller 5. klasse
1 gang i 6. eller 7. klasse
1 gang i 8. eller 10. klasse
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Afvigelser i denne praksis kan i særlige tilfælde finde sted.
Varigheden af den enkelte lejrskole må afpasses dels efter elevernes 
alder og dels efter lejrskolens formål.
Med i udvalgets overvejelser var tilvejebringelsen af skolens egen 
bus, der skulle gøre det muligt at udvide antallet af een- og todages 
ekskursioner specielt i de skoleår, hvor en klasse ikke er på lejrskole.

3. klasse på Jægergården.
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GUDENÄTUR
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SKOLEKOMEDIEN 1978

Det måtte jo komme, at vi også her på stedet ville opføre et skuespil 
af Holberg.
Ingen er vel så dansk som nordmanden Ludvig Holberg (1684— 
1754), og ingen stadig så aktuel.
Vi valgte „Den pantsatte bondedreng“, eet af Holbergs små, men 
virkelig gode stykker, hvori medvirker flere af de kendte figurer, 
som Holberg elskede at lave satire over. Den dumme bondedreng 
og hans underkuede forældre, svindleren, der udnytter drengen, den 
friske Pernille, den opblæste krovært, de i egen indbildning vise 
byens fædre, rådsherrerne.
I begyndelsen af komedien fader Holberg selv, der klogeligt med
deler, at når tosserierne for alvor begynder, forlader han scenen. 
For tre fulde huse spillede vi denne forestilling og havde den glæde, 
at vore unge aktører fra 9. og 10. klasserne udmærket forstod Hol
berg og hyggede sig med ham. Det var en fornøjelse at se dem 
muntre sig på scenen. Mange stik blev taget hjem, f. eks. af Per-
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nille, kroværten, de vigtige rådsherrer og de stakkels forældre. Finn 
ridefoged og hans musikanter gjorde deres til, at vi fik den rigtige 
Holberg-stemning frem. Først og sidst må vel den naive bonde
dreng nævnes, hvor så han dog dejlig dum ud, men var dumheden 
nu så slem?
Holberg har som sædvanlig sin egen opfattelse.
Drengen bruger sin sunde bondefornuft. Den eneste gang den 
ellers fredsommelige dreng for alvor bliver vred er, da han bliver 
bebrejdet, at han har udgivet sig for Pfalzgreve. Hvad forkert er 
der i det? „I vor by er der 16 bønder, der alle har været majgrever". 
Er der egentlig nogen forskel?
Det kan vist diskuteres, også i vore dage.
Til slut skal her lyde en tak til aktører og publikum, for at vi sam
men oplevede Holberg på vor lille hyggelige scene.

E. Hempel
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TANDPLEJEORDNING

Som det vil være de fleste bekendt fra forældremøder, arbejdes der 
i øjeblikket på at få en ordning i stand, således at alle skolens 
elever får mulighed for at frekventere skolens egen tandklinik, 
uanset i hvilken kommune man er bosiddende.
Skolen har i dette spørgsmål mødt megen velvilje og smidighed 
fra Hørsholm kommune og forhandler nu med de berørte kom
muner.
Som resultat af en drøftelse på forældremøde den 2. november i år 
nedsattes et forældreudvalg med repræsentanter fra de berørte kom
muner.

Dette udvalg består af flg.:

Flemming Behnke, Hørsholm, fra skolens bestyrelse.
Hanne Skipper-Pedersen, Søllerød.
Lene Peiner Thomsen, Birkerød.
Tom Christensen, Helsingør.
Inger Marie Jensen, Fredensborg-Humlebæk.
Svend D. Vasbo, Karlebo.
Carl Bengtsson, skolen.

Ovennævnte udvalg har tilskrevet omegnskommunerne og vil holde 
forældrekredsen løbende underrettet om forhandlingernes gang.
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DE KAN STADIG HJÆLPE SKOLEN

Ved ministeriel godkendelse er det lykkedes at opnå skattefrihed 
for giveren for beløb, skænket til skolen til særlige formål.
Skattefrihed opnås dog kun for den del af beløbet, som overstiger 
100 kr. og kan maksimalt andrage 1.000 kr. pr. år, d.v.s. at mak
simal skattefrihed opnås ved

bidrag
ikke fradragsberettiget 
skattefrit bidrag

1.100 kr.
100 kr.

1.000 kr.

Udover denne mulighed kan De yde os støtte på endnu en måde . . . 
også med ret til skattemæssigt fradrag.
Ligningslovens § 14, stk. 2, bestemmer, at der ved indkomstop
gørelsen kan fratrækkes betalinger af løbende ydelser, såsom aftægts- 
og underholdsydelser, som den skattepligtige har forpligtet sig til 
at udrede.
Om denne bestemmelse har skattedepartementet udtalt, at personer, 
der forpligter sig til at yde løbende bidrag til fonds, har fradragsret 
for ydelserne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når 
forpligtelsen påtages for en periode af mindst 10 år, dog således 
at forpligtelsen bortfalder ved yderens død inden for denne periode. 
Disse bestemmelser betyder, at De kan opnå skattemæssigt fradrag 
for beløb ydet til skolen. Fradrag efter disse regler kan opnås uden 
beløbsgrænse og kan således være såvel stort som lille. Betingelserne 
er blot:

1. at De kan afse beløbene i mindst 10 år,
2. at De overfor skolen påtager Dem en bindende for

pligtelse til hvert år at betale et beløb.

Har De interesse for denne mulighed, hører vi gerne snarest fra 
Dem, da ethvert tilsagn om støtte vil øge vore skolemæssige mulig
heder.
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OM AT ARBEJDE MED JULESPIL

I ugen efter efterårsferien gik skolens to 4. klasser igang med at 
forberede julespillet. Jeg tror, at det at være nået frem til det tids
punkt, hvor man er så stor, at man deltager i skolens gamle julespil, 
er noget epokegørende for ethvert barn på vor skole.
Julespillet, som vi jo blot holder af, for alle ved, hvad det er, er 
et traditionelt, stift og glansbilledagtigt krybbespil, som hvert år — 
i uændret form - opføres af skolens 4. klasser.
Den 10. december skal børnene glæde en sandsynligvis helt fyldt 
Hørsholm kirke, og i den følgende uge turnerer man til Hørsholm 
og Karlebo kommuners alderdoms- og plejehjem. „Vi glæder os 
sådan til at besøge de ældre“, siger børnene. „Vi har hørt, at de 
bliver så glade, når vi synger for dem.“
Det har været en morsom oplevelse at høre børnene komme 
og fortælle, hvordan de har øvet sig på rolle sammen med større 
søskende, der tidligere har været med til julespillet. Allerede dagen 
efter, at de havde fået udleveret rollehæfter, kom en af pigerne 
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begejstret og fortalte mig, at nu kunne hun „Maria“, for hun havde 
øvet sig sammen med storebror, som for syv år siden var Josef.
Hvert barn har en ganske bestemt idé om, hvilken skikkelse, der er 
den foretrukne. F. eks. synes de friske drenge, at hyrderne er nogle 
mandfolkeagtige roller at gå ind i. 1
For mange af os betyder den smukke aften i Hørsholm kirke med 
vore børn som Maria, Josef, engle og hyrder, at juletiden kan 
begynde. Børnene er Josef og Maria, og det betager mange af os 
hvert år - vi får en klump i halsen - selvom vi har oplevet det 
mange gange tidligere, eller måske netop derfor.
I vor tid forandrer alting sig i hastigt tempo, og netop derfor tror 
jeg, at det er værdifuldt, at børn, forældre og lærere, i det gamle 
julespil, samles om en smuk tradition, som hvert år i december 
bringer glæde til mange.

Kirsten Alsing
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Vi maler klasse.

Hjem fra skole.
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„Jernhest“ i Musiksalen af billedhuggeren Henrik Starcke.
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FERIESKOLE

- og så fik vi mad!

Skolen vil for fremtiden være åben også i vinterferien og efterårs
ferien.
Første gang skolen åbnede dørene for ferieaktiviteter var i vinter
ferien 1978.
Det stod efterhånden flere af os på skolen klart, at mange af vore 
elever ikke var ude at rejse, når skolen lukkede for denne ferie, og 
vi fremsatte derfor et tilbud om ekstra åbning af skolen med et 
fast program for de, der ønskede at deltage. Mange tog imod tilbu
det om at „gå i skole på en ny måde“. Det blev nogle festlige og 
indholdsrige dage for både børn og voksne. Mange nye bekendt
skaber blev gjort, og tiden var næsten for kort til alt det, man ønske
de at udrette i skolekøkken og sløjdsal.
Fra skolens side må vi sige, at det behov, vi havde fornemmet for 
denne skoleferieåbning, blev klart bekræftet.
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I efterårsferien gentog vi ferieåbningen med små ændringer. En væ
sentlig fornyelse var det, at alle spiste sammen på skolen af den 
mad et af „holdene" lavede til os i skolekøkkenet.
Det blev igen en række af festlige dage.
Alt dette var muligt, fordi nogle lærere ofrede dage af deres egen 
ferie til fordel for ferieskolen. Hjemmene betalte en ekstraskilling 
for skolegangen og beløbet gik ubeskåret til Skolefonden.
Det kan allerede siges nu, at skolen er åben i vinterferien 12.—16. 
februar.

Vel mødt.

To flinke håndværkere.
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BASAR 1978

Så vovede vi det endelig. I flere år har vi i skolefondens bestyrelse 
talt om og overvejet afholdelse af en basar på skolen.
Endelig i år tog vi mod til os og kastede os ud i det . . . eller rettere: 
vi har med køb af skolebus og andre aktiviteter engageret os så 
stærkt, at det for fremtiden er nødvendigt at sætte fondens indtægter 
op. Derfor.
Resultatet overtraf vore største forventninger: fra basarens åbning 
strømmede forældre og elever ind. Trængslen i skolens gymnastik
sal var til tider ufremkommelig, men heldigvis var folk ikke til 
stede af lutter nysgerrighed: man købte i basarens boder, så alt i 
løbet af få timer og inden den berammede lukketid var udsolgt. 
Resultat: 9-500 kr.
Fonden siger tak til alle, der kom og støttede det gode formål, og 
ikke mindst til de mange, der støttede med gaver til fiskedam og

Trængsel i salen.
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tombola, med kager til konditoriet og med arbejde under selve 
basaren.
Det gode resultat giver lyst til at følge erfaringerne op med en ny 
basar til næste år. Måske bliver denne festlige eftermiddag for børn 
og voksne et nyt oplivende indslag i skolens liv.
Fondens styrelse er allerede så småt igang med arbejdet på næste 
års basar. Skolekredsen vil få henvendelse herom, når tiden nærmer 
sig. Skulle De forinden have en god idé eller en gevinst til basaren, 
kan henvendelse ske til skolens kontor.

To søde blomsterpiger.
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SKOLEMESTERSKABER

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

Piger, single:
1.
2.
3.

Marianne Greiff
Henriette Hauge 
Annemarie Petersen

Drenge, single:
1. Peter Klyhn
2. Michael Ellegård
3. Brian Larsen

Drenge, double:
1. Michael Ellegård
2. Jesper Madsen +

+ Christian Paludan 
Christian Smith

3. Lars Mandrup + Thomas Svensson
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SKOLEMESTERSKABER

Resultatet af bordtennisturneringen i november blev, at skolemester- 
skabet blev vundet af:

Piger:
1. Lene Vitus Nielsen
2. Kristine Maegaard
3. Lone Vestergård

Drenge:
1. Ulrik Andersen
2. Mikael Behnke
3. Christian Smith
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Godt for hjerte og lunger!
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EN SUND SJÆL I ET SUNDT LEGEME 

er hvad vi alle ønsker os.
Der tales meget om moderne skolebørns manglende kondition og 
halvdårlige sundhedstilstand. Hvad kan du gøre for at afhjælpe den 
og for at forebygge skavanker?
Følgende 10 råd er måske værd at overveje og at satse på for både 
børn og voksne.

1. Er du POSITIV i din indstilling til tilværelsen?
(Får det bedste ud af en situation)?

2. Får du SØVN nok?
(Hænger du måske foran fjernsynet og gider ikke gå i seng)?

3. Får du SUND MAD?
(Mindst muligt sukker og ikke for meget fedt)?

4. Får du FRISK LUFT?
(Ud i alle frikvarterer og i nogle af dagens pauser)?

5. Får du BEVÆGET dig? 
(Cyklet, løbet, svømmet, gået)?

6. Får du RØRT dine muskler?
(Hvad med at strække dig i alle mulige retninger nogle gange 
om dagen) ?

7. ANSTRENGER du dig mindst een gang om dagen? 
(Godt for hjerte og lunger)?

8. SIDDER DU RIGTIGT når du arbejder? 
(Rigtig bord-stol og afstand til arbejdet) ?

9. Kan du AFSPÆNDE så du kun bruger de nødvendige kræfter 
og ikke mere?

10. Får du GJORT de ting, du har SAT DIG FOR eller LOVET? 
(Ingen dårlig samvittighed)?

Kan DU svare JA til de fleste af disse spørgsmål, har du det godt, 
og måske vil du kunne få det endnu bedre, hvis du gør lidt selv.

Venlig hilsen fra fysioterapeuten
(B. Knudtzon)
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LÆRERRÅDET

Det forløbne år har været præget af tilpasning til det stærkt øgede 
elevtal og de nye lokaleforhold.
Således nedsattes i februar fagudvalg, hvor alle skolens medarbej
dere er repræsenteret. Udvalgene udarbejder ønsker om lærebøger 
og andre undervisningsmidler, så de beløb, der afsættes på budget
tet, kan tilpasses efter behovet. Det er store investeringer, der er tale 
om. Den nye skolelov, det øgede elevtal og de ofte forhastede ud
givelser af lærebøger bevirker, at det bliver en langvarig proces. 
Hidtil har eleverne været på lejrskole hvert år. Et udvalg har fået 
vedtaget et forslag, der bevirker, at lejrskole afholdes ca. hvert 2. år. 
Det betyder færre afbræk i skolens daglige arbejde og en væsentlig 
økonomisk besparelse for hjemmene. Til gengæld er muligheden 
for ekskursioner blevet væsentligt forøget, efter at skolefonden har 
købt den store bus. Den er vi meget glade for.
Eleverne skal ikke have det for godt. Derfor er et sundhedsudvalg 
ved at udarbejde et frisklufts-, motions- og kondiprogram, som 
skal indgå i det daglige arbejde.
Novemberugeprogrammet er nu fuldt udarbejdet, og det store 
arrangement skulle have gode chancer for at blive en succes.
I henhold til arbejdsmiljøloven er der nedsat et sikkerhedsudvalg, 
som skal udarbejde forslag til, at skolen bliver en sikker arbejds
plads for brugerne.
Lærerrådet har planer om at foretage en gennemgribende analyse 
af lokalebehov og muligheder, så skolen kan fungere så hensigts
mæssigt som muligt. Også skolens udsmykning har rådet i tankerne. 
Lærerrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse, med hvilken det har 
et særdeles godt samarbejde.

5. Götzsche
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FRA ELEVRÅDET

Lige inden sommerferien blev der valgt nye medlemmer til elevrå
dets forretningsudvalg, som skal fungere i skoleåret 1978—79. 
Følgende elever blev valgt:
Formand: Nicolas Anthon, 9. x.
Næstformand: Jens Henrik Alsing, 10. x.
Kasserer: Marianne Greiff, 9. y.
Sekretær: Nina Schiøtz, 9. x.
På skolens generalforsamling den 22. september 1978 blev Jens 
Henrik Alsing indvalgt i Forældre- og elevfondens bestyrelse.
Elevrådet administrerer stadig frugtboden, som har et meget fint 
salg af drikkevarer, brød og frugt. Salget foregår nu fra selve kanti
nen, som er åben for alle elever i spisefrikvarteret. For øjeblikket 
arbejder elevrådet med avisindsamling, og hele skoleåret organise
rer et udvalg under elevrådet badminton for elever og forældre. 
Der spilles i gymnastiksalen mellem kl. 15 og 22.
Som det efterhånden har været tilfældet i en række år, deltager elev
rådsformanden i skolens styrelsesmøder og lærerrådets møder, og vi 
søger begge steder at varetage elevernes interesser på bedste måde.
Vi udtrykker vor glæde og tak for godt samarbejde!
Glædelig jul og godt nytår.
På elevrådets vegne Jens Henrik Alsing
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SKOLEN I SNE
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Som en hilsen til alle børn og voksne omkring Rungsted private 
Realskole sendes denne årsberetning til mange hjem.
Lad den midt i vinterens mørkeste tid være en glad hilsen fra alle 
os, der året igennem har været samlet om arbejdet på skolen, et 
arbejde, vi holder af.
Til alle, der har rakt os en hjælpende hånd. For alle de smil, der 
har mødt os i hverdagen. For forståelse og overbærenhed, for medle
ven og opmuntring, for et år fyldt med gode dage siger vi:
TAK.
Med de bedste ønsker for året 1979.

Carl Bengtsson

Bent Ole Abildstrøm, Kirsten Alsing, Vibeke Andersen, Fulvia 
Bengtsson, Bente Bentzen, Kirsten Birkmose, Dorte Bjerghave, 
Karin Brøndorf, Palle Børgesen, Ulla Børgesen, Ditlev Dæbnfeldt, 
Ketty Ellegaard, Knud Ellegaard, Henrik Bo Frandsen, Erik Geleff, 
Annette Grøfte, Franck Grøfte, Søren Götzsche, Birgit Hald, 
Vibeke Hansen, Else Hansenmeyer, Eigil Hempel, Mette Friis 
Holstein, Robert Huntingford, Finn Jensen, Anna Kleiminger, 
Erik L. Kurtzhals, Liselotte Larsen, Karen Lynn-Pedersen, Torben 
Madsen, Poul Mortensen, Anna Maria Müller, Line Normann, 
Jens Nyegård-Jensen, Inger-Lise Olsen, Kirsten Olsen, Aslaug 
Perkov, Knud Loft Rasmussen, Susanne Rasmussen, Ellen Scbiødt, 
Michael Strangeways, Rigmor Vagn-Olsen, Carl Venning, Bente 
Rytter  gaard W iliums en, Dorte Worsøe.

Rungsted i december 1978.
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Dette er 
SÆTTERNISSEN 
som også var med!
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HØRSHOLM BOGTRYKKERI


