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En skole skabt i frihed, 
med plads for tankens flugt, 
med grund i traditioner 
og mod til varsom tugt.
Vi hilser dig hver morgen 
med liv og fællessang.
Du fylder os med forventning 
til dagens skolegang.

Du byder os det hele 
i mark og klasserum, 
fra andemor i parken 
til matematikum.
Og ånden er den samme 
hos store som hos små, 
en undren over det sete 
og glæden ved at forstå.

Men viden uden visdom 
er lærdom uden sjæl.
Lad leg og musisk glæde 
forenes med tabel.
Det er vort mål i skolen, 
og krones det med held, 
forbindes skolen med livet 
til vort og andres vel.



Glædelig jul 
og godt nytår

Fortællingen om året på Rungsted private Realskole... 
i tekst og billeder sendes som en hilsen til alle, 

der slår kreds om vores dejlige skole.
Arsskriftet bringer en hilsen med tak for året, der gik. 

Tak for støtte og tillid i hverdag og fest, tak for trofasthed, 
opmuntring og loyalitet i vores skolehverdag.

Med denne tak sender vi samtidig alle gode ønsker for 198t^ 
for skole og hjem.
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