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Vi er nogle unge forældre, som gennem læn
gere tid har lagt planer, om en ny børneskole. 
Grunden er den, at vi syntes, der må være mange 
forældre, der som vi selv kunne ønske, at der 
fandtes en lille skole, hvor lærerne havde tid 
til at drage omsorg for de enkelte elever, og 
skabe om dem en atmosfære af tryghed, venlighed 
og respekt for medmennesket; en skole, hvor man - 
ikke blot hældte så mange kundskaber på børnenes 
hjerner som muligt, men hvor man tillige lærte ' 
dem at omgås mennesker og at kende glæden, der 
ligger i at søge det bedste hos medmennesket i 
stedet for dets fejl.

En naturlig følge heraf vil blive, at vi 
også vil bestræbe os på at fremme international 
og mellemfolkelig forståelse.

Kvækerne i Bagsværd står bagved skolen, og 
den er tænkt drevet i nær tilknytning til Hanna- 
Skolens efterskole og vordende højskole, som lige
ledes arbejder ud fra Kvækernes livsprincipper.

Vi har tænkt os at anlægge skolen som en 
enhedsskole. Det vil bl.a. sige, at eleverne kan 
følges ad fra det første til det 8. eller 9- skole
år og derfra få adgang til akademisk eller praktisk 
uddannelse alt efter lyst og evner.

Vi begyndte sidste år med en lille første 
klasse, og vi fortsætter nu med at udbygge skolen 
år for år med højst 18 børn i hver klasse.



Hanna-Skolen stiller lokaler til rådighed 
til at begynde med, men vi er allerede på jagt 
efter udvidelsesmuligheder i nærheden«

■foruden- de obligatoriske fag vil sprogene 
selvsagt have vor store interesee. Vi har i sinde 
at gøre meget ud af børnenes musikalske opdragelse 
og sammenkæde denne med rytmik »jog afspændings
gymnastik« Endelig finder vi det af stor betydndag 
at give børnene så rig lejlighed som muligt til 
at udvikle deres fantasi gennem tegning« model
lering, sløjd og forskellige andre håndarbejder.

Men vi vil også søge kontakt med andre meri- 
nesker; skoler i andre lande, lejrskoler, arbejds
lejre o.s.v.

Alt i alt er vort mål at hygge en lille skole 
med den bedste undervisning og tfed den etiske 
standard og ånd, der efter vor ærlige over
bevisning er den højeste.

ler skal være, det nærest aaulige samarbejde 
mellem skolen og forældrene.

Det er vort håb at finde frem til forældre, 
som vil gå ind for vore ideer og betro os deres børn.

--- 00O00----



- PRAKTISKE OPLYSNINGER -

Skolen har* til huse i Hanna-sko lens 
bygninger, Skoyalleen 6 i Bagsværd kun 4 
minutters gang fra stoppestedet for de blå og 
røde busser.

På Hanna-Skolen er således nu samlet; 
børnehaven, børneskolen, det to-årige kursus frr 
piger1 fra 14 til 18 år, samt det eet-årige kursus 
for unge piger oven? 18 år.

Senere vil Hanna-Skolen være nært knyttet 
til kollektivhuset for ældre, hvis bygning er 
påbegyndt på den gamle kuranstalts grumd.

INDMELDELSE finder sted ved skriftlig eller 
personlig henvendelse til fru Ellen Eriis , 
Ty æ r ledet 5 A, __ Bag s værd s tlf. 98'26 75.

Alle yderligere oplysninger fås sammesteds.

Undervist ligger altid om formiddagen 
med 18 ugentlige,timer i 1. klasse og 24 ugentlige 
timer i 2, klasse;. Dagene er: Dansk., skrivning, 
regning, religion, sang og musik, småsløjd og le
gemsøvelser. 12.. klasse begynder vi på engelsk.

BØGER m.m. anskaffes af skolen, som debiterer 
forældrene.



L/TRERE er;
Lærerinde fru. A. Bruun s Ransk, skrivning sregnHng. 
Fru E. Friis: religion, småsløjd, m.m.
Afspændings- og småbørnspædagog fru A. Neergiaard: 

rytmik, afspænding, m.m.
Organist hr. Ove Pedersens sang og musik.

Vi har haft den glæde, at Gladsaxe Kommune 
har bevilget gratis helbredsundersøgelse., tandpleje 
samt skolemælk.

FERIER og FRIDAGE er de samme som på 
Gladsaxe Kommunes skoler.

Skole penge udgør 45 kr. pr. måned i 10 
måneder (juni og juli fri). Moderation for søskende. 
En opkrævning vil blive tilsendt, og der betales 
forud for hver måned, senest den 1. i måneden.
I august senest den 20.

INDMELDELSESGEBYR udgør 15 kroner.
Ved eventuel udmeldelse betales der for den 

måned., hvori udmeldelse finder sted, samt for de 
to næste.
SKOLEÅRET BEGYNDER mandag den 11. august kl. 10.

På bestyrelsens vegne;
Ellen og Kristian Friis 

Tværledet 5A, 
Bagsværd.
98 26 75


