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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)

2



Rungsted private Realskole

1979



INDHOLD Forord .............................................. 5
Den positive jantelov ...................... 7
Dimissionstale .................................. 9
Dimittender 1979 .......................... 13
Ordinær generalforsamling ........... 14
Skolens bestyrelse .......................... 18
De kan hjælpe skolen ...................... 19
Personalia .......................................... 20
Om skolens våben .......................... 24
Skoleatletikmærker .......................... 26
Lejrskoler .......................................... 27
Novemberuge .................................. 34
Loft .................................................. 36
På denne skole .................................. 40
Svømmehal ...................................... 44
Skolekomedie .................................. 45
Den lille opera.................................. 46
Kunsthåndværkere .......................... 47
Vinter .............................................. 49
„Gammel" elev .............................. 50
Afrikansk skoledag .......................... 54
Skolefonden ...................................... 57
Elevrådet .......................................... 58
Lærerrådet ...................................... 59
Glædelig jul og godt nytår.............. 63

Fotos og tegninger er venligst stillet til rådighed af elever og lærere. 
Hvor intet andet er anført, er årsskriftets tekst redaktionens. 
Årsskriftets redaktion: Carl Bengtsson og Ibi Behnke.

4



Denne årsberetning sendes som en hilsen til alle skolens elever, til 
tidligere elever og til skolens venner. . og dem har vi i året 1979 
mærket, vi har mange af.
1979 har været et godt år for denne skole: arbejdet er lykkedes! 
Det betyder ikke, at året kun rummer en række af strålende sejre. 
Også nederlag har vi mødt, som lærere, som skole, som elever, men 
vi mener selv, at nederlagene oftest har været til gavn og belæring i 
en sådan grad, at de som regel har kunnet vendes til sejre af den 
gode slags.
Mod slutningen af året sendes denne hilsen ud som en beretning, 
der forhåbentlig fortæller noget væsentligt om denne skole: et sko
leliv, hvor hverdagen er fyldt af arbejdsglæde, godt humør, gensidig 
respekt, fantasi og alvorlige stunder!
Gid læseren kan nikke genkendende.

Carl Bengtsson

Rungsted i november 1979.
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DEN LILLE OPERA

Hele personalet på „scenen“.

Inden sommerferien nåede vi at få besøg af „Den lille Opera“.
De opførte for de yngste klasser stykket „William“ i bedste comme
dia dell’arte-stil frit efter Carlo Goldoni.
Stykket foregik på en kro, hvor tjeneren og kromutters unge datter 
elsker hinanden, men på grund af moderens pengesorger ikke kan 
gifte sig.
En af kroens gæster, en stakkels rig mand, keder sig og gider ikke 
leve mere. Hans eneste udvej af kedsomheden er selvmord, men han 
ombestemmer sig, da han tror, krodatteren er forelsket i ham.
Og så kører historien, hvor handlingen hele tiden afbrydes af komi
ske situationer og musikalske numre.
Børnene jublede over dette møde med et muntert stykke europæisk 
teater- og kulturhistorie.
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KUNSTHÅNDVÆRKERE

To flittige piger.

I september lykkedes det skolen at opfylde et længe næret ønske om 
at kunne arbejde med formningsaktiviteter på 6.-7. klassetrinet. 
Via fritidsloven dannedes en interessegruppe i kunsthåndværk.
Her har elever fra fortrinsvis 6. og 7. kl. nu en gang om ugen lej
lighed til at arbejde med f. eks. keramik: vi laver thekander, thekrus, 
lerskulpturer, og senere kommer muligheden for at lave stoftryk, 
fedtstensfigurer, glasmosaiktavler, grafik og meget andet til.
Vi møder hver onsdag i 3 timer og alle „kunsthåndværkere“ arbej
der på livet løs, kun afbrudt af en traditionel kop te og en bid brød. 
Holdet er nu „overbooket“ og arbejder frem til marts næste år.

Ditlev Dæhnfeldt
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Glidebane i parken. 
48



VINTER 1979

Midt i den hårdeste vinter omkring årsskiftet, en af de sidste dage i 
juleferien, ramtes skolen af noget, der til at begynde med syntes 
at skulle blive en katastrofe. Under stærk blæst og lave kuldegrader 
med sne gik skolens fyr i stå på grund af oliemangel. Inden ny for
syning var bragt til veje var skaden sket: 12 radiatorer frostsprængt! 
I første omgang lykkedes det blikkenslagermester W. Sivertsen og 
hans dygtige folk at afværge yderligere skade, men en uge efter ind
traf næste uheld: et rør øverst i 36-bygningen frostsprængtes en 
lørdag nat og vandet fossede ud og ned gennem tre etageadskillel
ser. Resultat: 4 klasser skadet til ubrugelighed, 2 delvis og fyrkæl
deren i en elendig forfatning!
Om mandagen måtte de berørte klasser flyttes til andre lokaler. 
Både bibliotek, sanglokale og filmlokale blev taget i brug og ind
rettedes til midlertidige klasseværelser.
Mens vinteren i al sin hårdhed rasede videre gik håndværkere i gang 
med at reparere. Det blev en langvarig og bekostelig reparation, 
inden vi endelig ved forårstide kunne flytte klasserne tilbage. En 
trøst for alle besværlighederne var, at halvdelen af 36-bygningen på 
denne måde fremstod i forbedret stand, da alt var overstået. Vi hav
de dog helst været foruden.
Jeg tror, at vi er mange, der vil huske vinteren 1979. For mange 
børn vil det være den vinter, der skal fortælles om, når beretning 
engang skal gives til børn og børnebørn om virkelig vinter: „Se, 
dengang jeg var barn o.s.v.“. — Vi mærkede det på skolen — ikke 
bare ved frostsprængning og vandskade, men først og fremmest ved 
de forbedrede legemuligheder i skolens terræn. Sportsplads og fod
boldbane var dækket af høj sne i lange perioder og gav plads for 
herlige sneboldkampe i frikvartererne. Men længst af alt vil sikkert 
glidebanen eller -bakken på nederste plæne blive husket. På skrå
ningen ned mod bålpladsen blev dannet den herligste kælkebakke, 
der lod sig anvende også uden kælk. I ugevis var den i brug i fri
kvartererne og syntes uopslidelig, indtil regn og tø fik bugt med 
den. Gad vide, hvor mange buksebage og skosåler, der sammenlagt 
blev slidt?
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EN HILSEN FRA EN „GAMMEL" ELEV

Den 18. august fløj jeg med en SAS DC-10 maskine til Montreal 
og derfra videre med Jumbo Jet til Toronto, hvor jeg blev modtaget 
af min værtsfamilie. Jeg har været så heldig - gennem Rotary 
Exchange Student Program — at komme et år til Canada og gå på 
High School. Jeg bor et par hundrede kilometer nord for Toronto i 
Wiarton ved Colpoy Bay, som er en bugt i Georgian Bay. Dette 
store søområde har en meget smuk og rig natur. Landskabet er 
rough — ikke så friseret som i Danmark - hvide klipper hele vejen 
langs bugter og søer, grantræer i overflod. Derudover enorme skove 
med amerikansk elm, sukkerahorn, birk, balsamgran, sortgran o.s.v. 
Dyrelivet er også meget varieret; det er f. eks. en dagligdags ople
velse at møde rødegern, jordegern, rødræve, vaskebjørne og mange 
smukke fugle. Helt frem til oktober har jeg badet i Lake Huron’s 
dejlige, klare vand.
Alt i forbindelse med mit ophold er meget velorganiseret. Min 
værtsfamilie ved ikke alt det gode, de skal gøre for mig, og Rotary
klubben i hele distriktet er meget gæstfrie og hjælpsomme.
Jeg har allerede set meget spændende. To gange har jeg været ved 
Niagara Falls. Det er en storslået, larmende og pjaskende oplevelse. 
Jeg har haft en interessant dag i Guelph. Her ligger et af Canadas 
betydeligste universiteter, hvor der især uddannes dyrlæger og bota
nikere. Jeg så også Guelph Floral Clock — datoen „omplantes“ hver 
dag. Jeg har allerede flere gange været i Toronto, det er jo en enorm 
by. Det første man bemærker, når man kommer dertil, er CN-Tower 
og de mange skyskrabere i Toronto-Downtown. CN-Tower ejes 
af Canadian National, og det siges, at tårnet er verdens største 
konstruktion. Besøgende tager elevator op til spacedeck — 447 m 
over jordoverfladen. I kan tro, det suser om ørerne deroppe!
Jeg har i en week-end deltaget i et møde i Sarnia med andre 
exchange-students. Der var deltagere fra Bolivia, Argentina, Brasi
lien, Tyskland, Belgien, Australien, Japan, Mexico, USA, Frankrig, 
Østrig, Phillipinerne, Sverige. Vi sejlede på Lake Huron, holdt kon
ference og havde et dejligt kammeratligt samvær, hvor vi sang for
skellige hjemmelavede Rotary-sange og sange fra de forskellige 
Students’ lande.
Den 4. september startede jeg i Wiarton District High School, hvor
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Indgangen til min „nye“ skole.

rektor tog meget venligt imod mig. Jeg kunne vælge imellem føl
gende fag: Family studies, industrial arts, music, health education, 
English, French, business-marketing, geography, mathematics og 
science. Et skoleår består af 1. semester: 4. september—17. januar og 
2. semester: 28. januar—25. juni. Jeg har valgt: marketing-business, 
English, French og science. Skolen har 400 elever på 5 trin, og der 
er ca. 30 elever i hver klasse. Lektionerne er på fem kvarter. Jeg bli
ver hentet af en skolebus hver morgen kl. 7.45, og jeg er først 
hjemme igen kl. 17, så det er en lang og anstrengende, men meget 
spændende dag. Skoledagen starter med, at der bliver spillet „Oh, 
Canada“, bedt morgenbøn og givet praktiske meddelelser. Jeg er 
blevet valgt ind i Wiarton District High School’s elevråd. Vi er 
meget aktive - bl. a. arrangerer vi forskellige danse- og sportskon
kurrencer, og vi har for øjeblikket også forskellige salgskampagner 
i gang, og vi er ved at forberede skolens årsskrift. Noget specielt i 
den forbindelse er, at det indeholder reklamer, som vi i marketing
fag har fået til opgave at sælge. Vi har allerede solgt en del i for
skellige byer, og det firma, vi sælger til, modtager et certifikat med 
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skolens guldsegl på. Det kan de så hænge op i deres firma eller 
forretning, og det skaber jo good-will!
Hver måned vil der blive foranstaltet specielle arrangementer for 
distriktets exchange-students, bl. a. skal jeg engang til foråret på 
en rundrejse i Canada i tre uger. Jeg glæder mig meget til det og til 
alt andet, man lader mig opleve herovre. Hver dag giver nye og 
spændende indtryk, og jeg kunne ønske for jer hjemme på skolen, 
at mange af jer kunne få mulighed for at komme ud og opleve dele 
af verden på samme måde, som det er blevet muligt for mig.

Jens Henrik Alsing



EN SKOLEDAG 1 BOTSWANA

Morgensolen stråler varmt fra en krystalblå himmel. Skoleklokken 
kimer, og alle børn løber varme og veloplagte mod deres lærer — 
dagens første lektion begynder.
Der er ingen tvivl om, hvilken lærer vi skal have, for vi har den 
samme hele dette skoleår. Men hvilket fag mon vi starter med i 
dag? Er det Setswana, engelsk, matematik eller „General Know
ledge“? Kun læreren ved det. Det er op til ham at vide, hvornår 
der skal undervises i hvert enkelt fag og hvor længe. Når ugen er 
gået, vil vi altid have haft det samme antal timer i hvert fag. Dog 
ét ved vi med sikkerhed, vi hører og taler kun engelsk i de to første 
lektioner.
Vi sidder i skyggen af et mopanitræ i sommertiden, for der er ikke 
nok plads indendørs til os alle. Det er noget andet i regntiden, når 
skolebygningen ligner et skib på havet, da er der så overbefolket i 
klasseværelserne, at nogle af os må sendes hjem. Det koster penge 
at gå i skole, så for det meste sendes de fleste af en søskendeflok
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hjem - så må den ene heldige tage sin lærdom med sig hjem og 
lege lærer derhjemme.
Mens fluerne summer omkring os, myggene stikker umættelige, 
myrerne leger racerløb mellem os, hører vi om „The Great Khama“, 
den menneskekloge chief, der ledte Botswana mod bedre kår, om 
engelske verber, om fjerne lande med store byer, om de store have, 
der er fyldt med mad.
Klokken kimer igen! Det betyder mad og drikke! Herligt! Nogle 
af os er så sultne - dette er det første af døgnets to måltider. Vi 
løber over til de store jerngryder, hvor grøden dufter vidunderligt 
allerede. Portionen er stor - der er æg og bønner i i dag.
Når maven er fuld og solen ubarmhjertigt bager, bliver vi trætte. 
Den sidste af vore tre lektioner er dejlig afslappende og foregår på 
vort eget sprog. Vores lærer fortæller historie og viser os spænden
de ting og sager, eller viser os, hvordan vi skal dyrke majs, passe 
på slanger o.s.v. Dejligt er det, når vi synger og danser eller spiller 
komedie; så ler vi og føler os som verdens lykkeligste mennesker. 
Skoledagen er forbi, vi skal hjem til landsbyen. Der er lang vej, 
men vi sludrer om alt det, vi oplevede i skolen og glæder os alle
rede til at mødes i mopanitræets skygge den næste dag.

Hanne Mosegård

Vi på skolen ønsker hele familien Mosegård velkommen hjem fra 
Afrika.
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RUNGSTED PRIVATE REALSKOLES 
FORÆLDRE- OG ELEVFOND

Der har i det forløbne år været afholdt tre store arrangementer, og 
alle til stor støtte for fonden: Skolekomedien „Spøgelsestoget“ i 
februar, basaren i oktober og sidst andespillet i november måned. 
Alle tre arrangementer blev gennemført med stor succes og vil være 
gode, tilbagevendende begivenheder til støtte for fondens arbejde. 
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), Elizabeth Westergaard 
samt Michael Ellegård, 9. x.
Henvendelse til fonden rettes til formanden på skolens adresse. 
På fondsbestyrelsens vegne

Annette Madsen
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FRA ELEVRÅDET

Avisindsamling. (Foto Michéle Raff).

Umiddelbart inden sommerferien blev 
til elevrådets forretningsudvalg, som 
1979-80.
Følgende elever blev valgt:

der valgt nye medlemmer 
skal fungere i skoleåret

Formand: Marianne Greiff, 10. y
Næstformand: Michael Ellegård, 9- x
Kasserer: Jean-Claude Briand de Crevecoeur, 8. x
Sekretær: Dorte Greiff, 9. y

På skolens generalforsamling den 28. september 1979 blev Michael 
Ellegård indvalgt i Forældre- og elevfondens bestyrelse.
Frugtboden, som elevrådet administrerer, fungerer stadig godt og 
har et fint salg af drikkevarer, youghurt og frugt.
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I øjeblikket har elevrådet organiseret en avisindsamling, som alle på 
hele skolen har deltaget aktivt i, og også fra forældrenes side har 
der været stor støtte at hente.
Af andre aktiviteter fra elevrådets side kan nævnes, at der har været 
afholdt en meget vellykket diskoteksaften med stor deltagelse af ele
ver fra 7. klasse til 10. klasse.
Elevrådet har fungeret fantastisk godt, og alle har været meget 
samarbej dsvillige.
Glædelig jul og godt nytår.
På elevrådets vegne

Marianne Greiff

Parken i sne.
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Skolens hovedindgang.



LÆRERRÅDET

Det forløbne år har været præget af ro og stabilitet i det daglige 
arbejde. Ganske vist har der på grund af frostskaden omkring nytår 
været nogle lokalemæssige problemer, men til gengæld har vi så 
fået restaureret det meste af 36-bygningen, så den nu er behagelig 
at arbejde i.

I samarbejde med skolens byggeudvalg har lærerrådet behandlet 
skitse til planløsning for alle bygninger, og resultatet er blevet så 
godt, at vi glæder os til, at arbejdet med nyindretning af skolen snart 
kommer igang. De bygningsmæssige ændringer bliver gennemført 
med hensyntagen til den daglige drift, hvilket betyder, at der i de 
næste 10 år vil være byggeaktivitet på skolen.

Også for undervisningsmateriellets vedkommende er der ved at ske 
en mærkbar ændring til det bedre, idet de øgede bevillinger til ind
køb af bøger m. v. har betydet en væsentlig udskiftning af lærebø
ger og tilgang af andre undervisningsmaterialer.

Som det er blevet nævnt ved forældremøder, er der oprettet z-klas- 
ser, og alle, der har med disse klasser at gøre, er glade for at arbejde 
med dem.

Søren Götzsche
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(Foto Michéle Raff)Julespil 1978.



GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Som en hilsen til alle, der har berøring med Rungsted private Real
skole, sendes denne årsberetning ud midt i den mørkeste vintertid.
Vi håber, at den for mange vil bringe mindelser om sollyse dage 
og glade stunder i året, der nu går på hæld. For samarbejde i årets 
løb. for hjælpsomhed i mange situationer, for overbærenhed og for 
støtte, for tiltro og tillid i året 1979 siger vi tak, idet vi sender vore 
varmeste ønsker om et godt nyt år 1980.

Carl Bengtsson

Bent Ole Abildstrøm, Kirsten Alsing, Vibeke Andersen, Henny 
Andersen, Nøk Behnke, Fulvia Bengtsson, Bente Bentzen, Kirsten 
Birkmose, Karin Brøndorf, Palle Børgesen, Ulla Børgesen, Ditlev 
Dæhnfeldt, Ketty Ellegaard, Knud Ellegaard, Henrik Bo Frandsen, 
Vibeke Franzen, Erik Geleff, Else Gertov, Annette Grøfte, Franck 
Grøfte, Søren Götzsche, Birgit Hald, Bodil Hølck-Hansen, Vibeke 
Hansen, Else Hansenmeyer, Eigil Hempel, Robert Huntingford, 
Finn Jensen, Helle Rønnow Jensen, Else Jespersen, Anna Kleimin- 
ger, Erik L. Kurtzhals, Liselotte Larsen, Inge Lauridsen, Karen 
Lynn-Pedersen, Torben Madsen, Poul Mortensen, Anna Maria Miil- 
ler, Mette Nielsen, Jens Nyegård-Jensen, Kirsten Olsen, Aslaug 
Perkov, Ellen Schiødt, Michael Strangeways, Hanne E. Svendsen, 
Rigmor Vagn-Olsen, Bente Ryttergaard Willumsen, Dorte Worsøe.

Rungsted i december 1979.
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Dette er 
SÆTTERNISSEN, 
som også var med!



HØRSHOLM BOGTRYKKERI


