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Rungsted private Realskole 1981



»... 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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Traditionen tro udsender vi denne beretning om året, der er gået, 
som en julehilsen til alle de mange, der har berøring med skolen: ele
ver, forældre, tidligere elever og lærere, venner af skolen i mange be
tydninger: håndværkere, leverandører, gæster fra året, der gik, kom
munale og statslige myndigheder.

Til alle ønsker vi at sende bud om, 
at det går, og det går godt. Skolen er ikke uberørt af de strengere ti
der i verden omkring os; vi bærer vor del af de nødvendige samfunds
besparelser og rammes hårdt nok af inflation og prisstigninger, men 
skolelivet, som børn og lærere og forældre har oplevet det året igen
nem, har været rigt og godt på fremgang, på oplevelser, på glæder.

Det er vort håb, denne årsberetnings blade vil afspejle noget af den 
skoleglæde, der har præget det år, der fortælles om.

Carl Bengtsson

Rungsted i december 1981
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Skoleåret 1980/81 ringes ud af Anne Cecilie Engell.
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KÆRE DIMITTENDER:

Jeg hørte forleden en historie, som jeg gerne vil fortælle jer.
Den handler om en dansk skotøjsfabrikant, der gerne ville eksporte
re, udvide forretningen og tjene dyr valuta hjem til sig selv og gamle 
Danmark.
Han fandt en stat i Afrika, som han anså for et rimeligt uopdyrket 
marked for fodbeklædning, og da han var en rask mand, sendte han 
straks to af sine dygtige folk ned for at undersøge markedsmulighe
derne. Otte dage efter fik han bud fra den ene. Det lød: »Jeg returne
rer snarest. Markedet umuligt. Ingen skoforretninger. Alle går med 
bare fødder«.
Fabrikanten var allerede begyndt at ærgre sig, da budskabet indløb 
fra den anden. Det lød: »Kom herned straks for planlægning af ny 
fabrik. Uanede salgsmuligheder. Ingen skoforretninger. Alle går med 
bare fødder!«
Hvordan det senere gik, melder historien ikke noget om, og det kan 
også være lige meget her.
Det, der har interesse, er den helt forskellige indstilling, de to mænd 
lagde for dagen, da de blev stillet over for samme opgave.
Jeg for min part foretrækker den optimistiske. Ham der så mulighe
derne. Ham, der gik til sagen for at løse opgaven. Det er ham, sam
fundet i dag har brug for. Det er uændret, således som Johs. V. Jen
sen skrev engang, at »de raske« har »retten til riget«.
Selv om I ikke allesammen skal sælge sko til Afrika, så kan I være 
sikker på, at I fremover vil blive stillet over for opgaver, der kræver 
gå-på-mod, opfindsomhed, optimisme og risikovillighed.
Den tid er forbi, hvor man bare kan sætte sig ned og vente på, at de 
stegte duer vil komme flyvende. Det være sig om duen hedder en or
dre til firmaet, et godt resultat af en uddannelse eller et job, man har 
ønsket sig.
De brølende 60’ere og de rige 70’ere er forbi, og mens alt for mange 
nu synker hen i halvfornærmet småklynken over, at de føromtalte 
stykker fjerkræ ikke længere indfinder sig så rapt, så er vi vist nok 
blandt forældre nogle stykker, der med tanke på jer siger: Gud ske 
lov!
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For vi må vist hver for sig indrømme, at vi i vores velmenende god
hed i materiel henseende har forkælet jer godt og grundigt.
Den tugt, som vi skulle have givet jer for at leve op til det gamle ord: 
»Den, der elsker sin søn, tugter ham i tide«. (I en ny bibeloversættel
se bliver nok tilføjet M/K); den tugt gives jer i de kommende år af 
samfundet. Den hverdag, I nu går ud i, er nemlig underkastet langt 
hårdere vilkår end tidligere.
Over for de barske 80’ere kan man reagere på flere måder:
Man kan f.eks. spille selvhøjtideligt fornærmet. Det vil være en ikke 
ukendt reaktion hos forkælede mennesker. Man kan så sætte sig ned 
og deltage i koret af grædekoner... og man kan bruge sin sidste rest 
af energi i aggressioner, provokationer og andre mere eller mindre 
voldelige protester mod sin bitre skæbne.
Eller man kan tage kampen mod sin skæbne op.
Man kan ganske enkelt på god gammeldags maner spytte i næverne 
og tage fat.
Hvadenten man går fra denne skole til videreuddannelse på gymnasi
um eller anden uddannelsesinstitution, eller man går ud i en lære
plads, så kan man fra den første dag kort og godt og ganske enkelt 
begynde at bestille noget.
Det vil også fremme ens arbejdsro og udvikling med lidt mindre snak 
om, hvad ens rettigheder går ud på — og lidt større og lidt mere posi
tiv interesse for, hvad der er ens forpligtelser over for arbejdet... og 
over for dem derhjemme. Lidt mindre interesse for, hvad jeg så 
brændende og livsnødvendigt ønsker mig af andre — lidt større inter
esse for, hvad jeg kan give andre, og hvad jeg kan være for andre.
Det kan være svært at spå om, hvordan det vil gå jer i de nærmeste 
år, men een ting er helt sikker: Der skal tages fat — der skal bestilles 
noget! — og lige så sikkert: Den, der ikke gør det, går bag af dansen!
Der vil blive stillet krav til jer unge som aldrig før... eller jeg må hel
lere sige: som tidligere, før den helt store velstand væltede ind over 
vor vestlige kultur med sin velsignelse og sin ødelæggelse.
Der bliver i jeres fremtid ikke bare tale om at sikre sig en uddannelse 
og et arbejde.
Næh, to ting har ændret sig: Jeres uddannelse vil aldrig blive færdig. 
I må til stadighed videreuddanne jer for at klare kravene.
For det andet vil I opdage, at der bliver stillet krav om virkelig mod
ydelse for den løn, I får. Spillets regler skimtes allerede nu: Vil du 
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have et job, og vil du beholde det, så skal der bestilles noget.
Det er hårde betingelser, vil nogle sige. Oprørende hårde, vil andre 
hævde. Men dette er betingelserne, og de fastsættes ikke af hensyn til 
magelige velfærdsdanskere, men af kræfter og magter langt uden for 
vores rækkevidde.
Men hvad vil I så få for det?
Ja, I vil trods alt få del i et af de rigeste samfund verden nogensinde 
har set. Et samfund, der er bygget op med retfærdig hensyntagen til 
de svage: de syge, de gamle, til børnene og til de uddannelsessøgende. 
Danmark er et godt land... ikke bare fordi det er rigt, men også for
di det er et frit retssamfund, der trods alle småfejl, som kritiske øjne 
måtte kunne finde frem, gennem generationer er bygget op i bred 
enighed om det væsentligste. I finder ikke noget bedre land, og jeg 
kan kun ønske, at I unge måtte indse det, før det er helt brækket ned 
i småtskåren kritik.
Vi har her på skolen gjort vort for at ruste jer til de kommende år.
Vi har forsøgt at give jer gode arbejdsvaner, vi har opdraget på jer, vi 
har påpeget kulturværdier, og vi har ærligt anstrengt os for at være 
gode eksempler for jer m.h.t. punktlighed og anstændig opførsel.
Vi har måttet indse, at vi ikke har kunnet gøre jer lige kloge og dygti
ge på alle felter, men vi har ikke brugt denne opdagelse til at forsøge 
på at gøre jer lige dårlige, for vi har sat pris på og holdt af jer i jeres 
forskellighed.
Vi har i de sidste år her på skolen... og jeres forældre har gjort det 
samme derhjemme... tolereret en brav del fra jeres side. Vi i skole og 
hjem har mobiliseret megen tålsomhed over for jer, fordi vi ved, at I 
er unge. Og vi ved godt, at når man er ung, så skal man prøve tingene 
igennem. Man skal prøve det hele: Drikke øl — og blive syg, komme 
alt for sent hjem — og alt for sent op. Man skal prøve sin styrke og 
vise, at man tør. Det er helt i orden, jeg havde nær sagt: i naturens 
orden.
Vi ved, at ingen af jer bliver hængende. I kommer videre i, om jeg så 
må sige, mere ædle idrætter. Vores tålsomhed, skolens og jeres for
ældres, har bundet i en virkelig tro på alt det bedste i jer. Vi ved, at I 
er udrustet, så godt som vi har formået det. Vi ved, at I vil forstå at 
udnytte jeres bedste evner og lægge alle kræfter i for at skabe Jer selv 
en tryg fremtid i banaleste forstand, men en menneskelig lykkelig 
fremtid.
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Lad de sidste ord, inden I idag forlader jeres barndoms skole, være 
nogle meget gamle ord, der handler om det, jeg i dag har forsøgt at 
indprente jer. Det er ordene fra det gamle digt »Håvamål«, der siger:

Stå årle op
har du ikkun få folk 
og se arbejdet efter. 
Der går meget i løbet, 
når du ligger for længe. 
Raphed er halv rigdom.

... og med disse ord dimitteres I fra Rungsted private Realskole.

Kelly får eksamensbevis.
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DIMMITTENDER 1981

Mette Andersen, Hørsholm 
Lotte Engell Humlebæk 
Lilian Mølgaard Hansen, Hørsholm 
Birgitte Jensen, Hørsholm 
Pia Karin Jensen, Humlebæk 
Hanne Kirchheiner, Humlebæk 
Karin Nielsen, Rungsted Kyst 
Mette Pedersen, Rungsted Kyst 
Kelly Ann Riordan, Rungsted Kyst

Christian Bisgaard, Hørsholm 
Tom Kent Chrisdam, Hørsholm 
Michael Ellegård, Rungsted Kyst 
Carsten Husted, Hørsholm 
Erling Weber Jensen, Kokkedal 
Nikolaj Jørgensen, Espergærde 
Henrik Lauridsen, Hørsholm 
Michael Møller, Hørsholm 
Christian Paludan, Rungsted Kyst 
Steen Gregers Petersen, Hørsholm 
Christian Schmith, Espergærde 
Peter Warming, Hørsholm

Ved dimissionsfesten overraktes boghandler Bjørns bogpræmie »for 
at bære skoleårets trængsler med godt humør« til Kelly Ann Rior
dan.
Skolefondens »Nøddeknækkerpris« blev givet til Christian Paludan.
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Sidste skoledag.

Melodi: Jeg er havren...
Det er maj og sidste dag er nå’t, 
snart vi har den sidste præ’ken få’t, 
Bengtsson kalder os for sine børn, 
han er godt naiv den gamle ørn.

Alsing brumled’ dybt sin melodi 
og en afholdsed gled ind deri. 
Selv hun mente vi sku’ ha’ respekt, 
disciplin og orden sa’ hun kækt.

Willumsen gik altid glad herind, 
ud hun gik dog med et »knækket« sind. 
Det kan kolde hjerner ej forstå.
Måske var vi lidt for let på tå.

Gbtzsche altid stor’ problemer får, 
når han ind i vores klasse går.
Han og Grøfte er jo lige på, 
ingen af dem kan vi dog forstå.

Nu vi slutte vores lille sang, 
det skal gøres uden bitter klang. 
Lad os alle råbe højt HURRA, 
for vor skole på den sidste dag.

12



Farvel — og tak.

13



FORMANDENS BERETNING PÅ
GENERALFORSAMLING DEN 18. SEPTEMBER 1981

På styrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for det forløbne år.
Datalogi i undervisning og administration er nu en realitet.
Skolebestyreren omtalte i sin redegørelse sidste år faget datalære og 
nævnte, at større elever på denne skole i de seneste år på frivillig basis 
havde modtaget undervisning i dette fag. Skolen har til dette skoleårs 
begyndelse anskaffet det første databehandlingsudstyr, og yderligere 
maskiner vil blive leveret i 1982 og 1983, således at skolen nu selv kan 
undervise i dette fag.
Også i år har der været udført energibesparende foranstaltninger, 
særligt kan nævnes: isolering af loft og kælderdæk, tætning omkring 
vinduer og isolering af rør i varmefordelingskanaler.
Skolen har endvidere undersøgt muligheden for udnyttelse af jord
varme.
De allerede udførte energibesparelsesforanstaltninger har resulteret i 
en oliebesparelse på 18,5%.
I sommerferien er kontor- og administrationslokalerne i hovedbyg
ningen ændret således, at de i dag fremtræder på smuk og hensigts
mæssig måde. Jeg vil gerne takke arkitekt Behnke for hans store ar
bejde med planlægningen heraf.
Ved vor overtagelse af den gamle statsskoles bygninger har skolens 
arkitekt sammen med byggeudvalget i styrelsen udarbejdet en 10 års 
plan med det formål at bringe de enkelte bygningers indretning i 
overensstemmelse med ønskerne om en tidssvarende skole. Denne 10 
års plan er siden fulgt ganske nøje, og ændringerne i administration 
og kontorer er et led heri.
Efter at kantinen sidste efterår blev indrettet til lærerværelse, og toi
letterne er fjernet fra gården, var det meningen, at den lille bygning 
midt i gården, Børsen kaldet, skulle indrettes til kantine for børnene. 
Der har fra mange sider været gjort et stort arbejde for at realisere 
dette, og med Behnke som byggeleder ser det nu ud til, at bygningen 
snart er færdig og kan tages i brug.
Skolens styrelse har i lighed med sidste år afholdt 9 styrelsesmøder, 
og der har også i det forløbne år været afholdt mange møder i bygge
udvalg m.v.
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Skolens kasserer og forretningsfører, advokat Niels Heilbuth, kunne 
i år fejre 35 års jubilæum som medlem af skolens styrelse. Dette er 
vist helt enestående i de private skolers historie. Begivenheden blev 
markeret ved en festlighed på skolen.
En af skolens mangeårige lærere, fru Kleiminger, er gået på pension 
— efter 20 års virke på skolen. Afskeden blev markeret ved en festlig
hed på skolen.
Herudover har 7 lærere i år fejret 10 års jubilæum, nemlig:

Ulla Børgesen
Palle Børgesen
Dorte Worsøe
Karin Brøndorf
Robert Huntingford
Birgit Hald
Karen Lynn-Pedersen

Alle ønskes hjertelig tillykke.
Skolen kan iøvrigt glæde sig over, at der ingen ændring er i lærerkol
legiet i det nye skoleår.
Flere lærere har i årets løb deltaget i kurser af forskellig art for at 
supplere deres uddannelse.
Gartner Kurtzhals fratrådte ved årets begyndelse og blev efterfulgt af 
Søren, som nu er afløst af Alex Christensen.
Jeg vil gerne udtrykke styrelsens varme tak til alle ansatte på skolen 
for et godt udført arbejde i det forløbne år.
Elevantallet er opgjort til 564, fordelt med 273 piger og 291 drenge. 
Som i de tidligere år er der fortsat en betydelig venteliste.
Skolepengene er pr. 1. august d.å. forhøjet med kr. 50,- pr. elev pr. 
måned i 12 måneder.
Der er i det forløbne år ydet et antal fripladser. Fripladsbevillinger 
ydes nu på grundlag af socialindkomsten med et tillæg for hvert barn 
og med max. kr. 2.900,- pr. år.
Som hvert år sagt, skal jeg også her gøre opmærksom på, at skolen 
altid er indstillet på at hjælpe de elever, hvis forældre er kommet i 
øjeblikkelige økonomiske vanskeligheder.
Der har også i år nu for 13. gang været afholdt november-uge med 
mange spændende tilbud.
Der har været afholdt fastelavnsfest, elever fra 4. klasse har opført 
julespillet, pigekoret har sunget, og skolen har med stor succes delta
get i idrætsdagen.
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Mange børn har været på lejrskole, som i år blev afholdt på Samsø, 
Bornholm, Høve Strand, Jægergården, Borrevejle og Egholm samt i 
Holland, og 8. y har som præmie for bedste salg af Dybbøl-mærker 
været en uge i Sydslesvig. Fonden har på skolen afholdt andespil og 
basar.
Elevrådet har arrangeret discotek-aftener, film-aftener og driver med 
fortsat succes frugtboden.
Skolekomedien i år var Thornton Wilder’s »Vor By«, som fik meget 
stor tilslutning og en betydelig succes.
Endelig kan jeg nævne den store glæde, det er for alle på skolen at se 
de mange forældre, som kommer til forældremøderne.

E. Ardenkjær-Madsen, formand

Niels Heilbuth hyldes 12.6.81.

16



Bestyrelsen for den selvejende institution Rungsted private Realskole 
består af:
Formand: Advokat E. Ardenkjær-Madsen
Næstformand: Civ.ing. Torben Skieller

Arkitekt m.a.a. Flemming Behnke 
Fru Bente Fich
Lektor Hanne Hartvig Larsen 
Undervisningslektor Ole Hebin 
Underdirektør Jørgen Beck-Nielsen

Suppleanter: Fru Bente la Cour
Fru Margriet Greisen (nyvalgt)

Forretningsfører: Lrs. Niels Heilbuth
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I TILKNYTNING TIL FORMANDENS BERETNING 
HAVDE SKOLEBESTYRER CARL BENGTSSON ORDET: 
HAN SAGDE BL.A.:

Enhver af de tilstedeværende er sikkert en eller anden gang i det for
løbne år blevet involveret i en diskussion om offentlig skole kontra 
privat skole. I hvert fald er det et emne, der har beskæftiget den så
kaldte offentlige debat bl.a. under overskriften »flugten fra folke
skolen«.
Jeg vil gerne gøre nogle få bemærkninger om dette.
Når diskussionen blusser op nu, har det en sammenhæng med det 
stærkt faldende børnetal, der betyder, at mange offentlige skoler står 
med for få børn og i værste fald må lukke, lærere bliver arbejdsløse 
og kommunalplanlægning går i skår.
Dette sker samtidig med, at de private, frie skoler har et stigende 
elevtal.
At der virkelig er tale om færre børn i landet, har jeg så sent som i 
dag set i en befolkningsprognose fra Danmarks Statistik.
F.eks. er der i dag i aldersgruppen 7-16 år 771.600 skoleelever
Om 10 år er det faldet til 617.600 skoleelever
d.v.s. 154.000 skoleelever
eller 20(19,97) %.
I år 2000 vil der i den samme aldersgruppe være 607.000, altså en sta
bilisering.
Overfor disse udsigter, der har svære økonomiske konsekvenser for 
samfundet, retter man blikket mod de private skoler og stiller spørgs
målet: Kunne samfundet ikke spare de penge, der betales i tilskud til 
disse skoler?
Man diskuterer med mange fine økonomiske opstillinger over udgif
ter pr. elev i den ene eller den anden skoleform og slår hinanden i ho
vedet med beregningsgrundlag af forskellig art.
Lad mig med det samme sige: De frie private skoler deltager ikke i 
denne diskussion. Dels har man for travlt med at passe sin skole og 
dels anskuer man sagen fra en helt anden synsvinkel.
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For os er det ikke et spørgsmål om samfundsøkonomi, men et 
spørgsmål om en demokratisk rettighed, der er grundfæstet i det dan
ske samfund gennem snart 200 år: retten til frit at vælge den under
visning, man ønsker for sit barn.
Hvis man accepterer denne rettighed ... denne skolefrihed ... på sam
me måde som man accepterer talefrihed, forsamlingsfrihed, fore
ningsfrihed o.s.v. ... hvis man accepterer skolefriheden, så spørger 
man ikke, hvad den koster. Man spørger jo heller ikke, hvad andre 
demokratiske friheder koster samfundet.
Skal man endelig diskutere økonomi, så koster en skoleelev i den pri
vate skole gennemsnitligt mindre end en elev i offentlig skole, men 
det har som sagt kun kuriøs interesse.
»Flugten fra folkeskolen«. — Ja, det er en kendsgerning, at ingen pri
vate skoler mangler elever, men så tværtimod har lange ventelister. 
Årsagerne kan være mange. De store ændringer inden for den danske 
skole har sikkert i mange tilfælde gjort folk fremmede og utrygge ved 
skolen. Der kan være andre grunde, der anføres med stikord som dis
ciplin, manglende orden, mobning, dårlig undervisning o.s.v. ... jeg 
skal ikke gå ind i diskussionen her, men vil gerne anføre endnu en 
grund, der aldrig nævnes, men som jeg tror er meget væsentlig: 
Grundstammen af familier omkring en skole som f.eks. vores udgø
res af mennesker, der har en familiemæssig tradition for at søge de 
frie skoler. Forældre og mange gange bedsteforældre har gået på en 
fri, privat skole ... og føler sig alene af den grund ikke i noget mod
sætningsforhold til endsige »flugt fra« den offentlige skole.
For vor skole er udviklingen den, at antallet af elever fra Hørsholm 
kommune er steget gennem de sidste år. For ikke mange år siden var 
under halvdelen af skolens elever fra Hørsholm. I dag er 75% af bør
nene i de mindre klasser her fra kommunen.
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Vort »skoledistrikt«.
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LIDT STATISTIK

Friskoler og private grundskoler pr. 1. sept. 1980 .... 324 skoler.
Skolernes elevtal:
Børnehaveklasse.............................................................. 4.442 elever
1 . - 10. klasse.................................................................. 53.420 elever
Skolepengebetalingen udgør i gennemsnit på disse skoler 17,38% af 
skolens samlede driftsudgifter.

21 skoler modtager under en eller anden form et kontant, kommunalt 
tilskud til driften:
7 skoler modtager tilskud til fripladsordning efter indtægtskriterier.
14 skoler modtager et direkte driftstilskud, der varierer fra 50 kr pr. 
elev til 565 kr.
Denne skole modtager ikke kommunalt tilskud.

Et spareforlig imellem FGF (Frie grundskolers fællesråd) og Under
visningsministeriet betyder, at der i 1982 skal spares 175 kr. pr. elev. 
D.v.s. for vor skoles vedkommende ca. 100.000 kr. mindre i tilskud.

En elev i folkeskolen koster 545 kr. mere end en elev i en privat skole, 
og staten sparer 2.319 kr. på hver elev, der vælger at gå på en privat 
skole. Ministeren oplyser, at en folkeskoleelev koster 10.154 kr. om 
året, mens privatskoleeleven koster 9.609 kr., hvoraf de 7.835 kr. er 
statstilskud. Dog understreger ministeren, at sammenligningen skal 
tages med forbehold, idet der er forskel i de to typer regnskaber. (Un
dervisningsminister Dorte Bennedsen 17.2.81 i et svar til folketings
medlem Fl. Jensen (K) i folketinget.)

Rungsted private Realskoles bibliotek omfatter 1.10.81 ialt 15.435 
bind.
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Ved valg af gymnasium 1981 ønskede vore elever sig flg.:
7 ønskede Rungsted Statsskole
6 — N. Zahles gymnasieskole
4 — Holte gymnasium
3 — Nordsjællands gymnasium
3 — Østre Borgerdyd
2 — GI. Hellerup
2 — Frederiksborg statsskole
1 — Ordrup gymnasium
1 — Metropolitanskolen
1 — Set. Jørgens gymnasium
1 — Munkensdam Gymnasium, Kolding.

RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE’s elever i pct.

fordelt efter bopælskommune.
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FRA SKOLENS DAGBOG

1980
6/11 Lærerrådsmøde
10/11 Foredrag af styrmand N.V. Jensen, Statens Søfarts

skole, Sønderborg
11/11 9.x besøger Gutenberghus
12/11 7. y på ekskursion til Toms Fabrikker
14/11 Børnepasningen flytter til nye lokaler

Æggemaling i Novemberugen.

17-21/11
20/11

Novemberuge
Dramatikholdet til »Parasitterne«
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24-28/11 
24/11
24/11

1/12
2/12 
3/12

3/12
4/12
6/12

Terminsprøver for 9. og 10. klasserne
8. x besøger Gutenberghus
Forældremøde for 8. x’ konfirmandhold i Hørsholm 
kirke
Lærerrådsmøde
8. y i Hørsholm kirke
Forældremøde for 8. y’s konfirmandhold i Hørsholm 
kirke
8. y besøger radiohuset
Koret synger julemelodier for Karlebo omsorgsklub
Diskoteksaften

7/12 Julespil i Hørsholm kirke
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8/12 Forældrekonsultation i 7. x
9-10-11/12 
12-15/12 Juleklip i 1 .-5. klasse
11/12 Julestue for 6.-10. klasse

12/12 Luciaoptog til morgensang
15/12 Julespil på Nivågård hospital
16/12 Julespil i Breelteparken
16/12 8. x besøger Frihedsmuseet samt et af flådens krigsski

be
17/12 Skolens pigekor synger til morgensang
17/12 5. klasses piger besøger udstillingen »Børn væver bil

leder« på Kunstindustrimuseet
18/12 Koncert ved morgensang med skolens kor og orkester
19/12 Juleafslutning
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1981
8/1 Forældremøde for 7. klassernes forældre i forbindelse 

med ophold i øvelseslejligheden
13/1
18/1
21/1
27/1
27/1
27/1
28/1 
30/1-1/2

Lærerrådsmøde
Filmforestilling på skolen arrangeret af elevrådet
9. x og 9. y i Det kgl. Teater
6. x og z besøg på Tuborg og i Mindelunden
Forældrekonsultation i 10. klasse
Bestyrelsesmøde
9. y i Folketinget
Elevrådet arbejder i »Børsen« under ledelse af ark.
Flemming Behnke

2/2
3/2
6/2 
8/2
11/2 
12/2 
12/2 
13/2

Forældrekonsultation i 9. y 
Forældrekonsultation i 9. x 
EDB-udvalget på udstilling i Bella Centret 
Elevrådet viser film på skolen 
Lærerrådsmøde
7. ypåNESA
6. x + z holder klassefest 
Koncert i salen

Ferieskole februar 1981.
16-20/2 Vinterferie
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25/2
2/3
3-9/3
7/3
11/3
12/3 og 13/3
17/3

Forældremøde i 3. y
Fsk.klasser — 4. klasser slår katten af tønden
Terminsprøver i 9. og 10. klasse
8. x + y holder karneval
7. ypå NESA
9. og 10. klasse ser tandlægefilm
6. y på Meteorologisk Institut

17/3 Premiere på skolekomedien »Vor by«
18/3 »Vor by«
19/3 »Vor by«
20/3 7. x + y holder karneval
24/3 8. x + y i København til filmen »Vi anklager«
26/3 5. y holder karneval
29/3 Elevrådet viser film på skolen
31/3 Konfirmandholdet i Hørsholm kirke for at se klok

kerne
1/4 7.x på NESA
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2/4 7. y på NESA
4/4 Pædagogisk dag
6-9/4 4. z på lejrskole til Høve Strand
7/4 Forældremøde i Fsk. y
10/4 Forårskoncert til morgensang
21/4 Byggeudvalgsmøde
23/4 Lærerrådsmøde
23/4 Dramatikholdet til »Stolene«
24/4 8. y sælger Dybbølmærker og vinder en rejse til det
24/4 8. y sælger Dybbølmærker og vinder en rejse til Syd

slesvig for det højeste indsamlingsresultat ved en sam
let klasseindsats (5.951 kr.)

24/4 8. x har besøg af Flemming Vibe, Helsingør politi
25-29/4 6. y på lejrskole på Bornholm
26/4-1/5 6. x på lejrskole på Samsø
28-30/4 3. y på lejrskole på Jægergården
28/4 Bestyrelsesmøde
29/4 Skolemesterskabet i skak afsluttedes. Niels Schiødt

blev skolemester
29/4 9. x besøger Hørsholm bibliotek
1 /5 Pigekoret opfører »De 24 timer« til morgensang

4-7/5 3. z på lejrskole i Borrevejle
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4/5 Lysfest med 7. x og y
5/5 Forældremøde i 2. x
5/5 Klassefest i 4. y

På Vallerød Banevej.
6/5
6/5
6/5
6/5
7/5 
7-14/5
8-14/5
8/5
8/5
11/5

12/5
13/5

14/5 
18-20/5
19/5

Skolen på skovtur
Forældremøde i 2. y
Konfirmandhold fra 8. x og 8. y i København
4. z og 6. z i Roskilde
6. y besøger museet i Auderød
9. y på lejrskole på Bornholm
9. x på lejrskole i Norge
5. y på ekskursion i nordsjællandske »urskove«
5. z holder klassefest
Forskoleklasserne aflægger 1-dags besøg i 1. klasser
ne
Idrætsdag for 6., 7., 8. og 10. klasserne
4. y besøger Domkirken, Vikingeskibshallen o.a. i 
Roskilde
Skolen har til morgensang besøg af en lirekassemand
3. x på lejrskole i Borrevejle
1. klasserne på udflugt til Zoologisk have.
Om eftermiddagen finalestævne i badmintonturne
ringen
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20/5

20-22/5
21/5
21/5
21/5

22-23/5
25/5
26/5

10. klasse spiser morgenmad på skolen i anledning af 
sidste skoledag
2. y på lejrskole i Borrevejle
Dramatikholdet ser »Genboerne«
5. x holder klassefest
Holdet i fotolære på maritim fotosafari med »Per
nille af Rungsted«
Skolelejr for forskoleklasserne
»Anders And«-lege i atletik for 11-12 årige elever
Skoleidrætsdag på Lyngby stadion for 6. klasserne

27/5 3. y holder klassefest
4/6 6. y besøger Jagt- og Skovbrugsmuseet
8/6 Indbrud på skolens kontor
9/6 Lillesøskendedag for 1. klasserne
10/6 Sidste skoledag for 7. og 8. klasserne
11/6 Regionsfinale på Hillerød stadion i »Anders And«-le-

gene
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12/6 Skolens forretningsfører, Irs. Niels Heilbuth, fejres af

13/6

skolens styrelse m.fl. ved en middag i anledning af sit 
35-års jubilæum i bestyrelsen
De nye forskoleklasser 81/82 besøger skolen med de

25/5-16/6
res forældre
9. og 10. klasse har mundtlig eksamen

15/6 6. klasserne sælger Valdemarsflag
15-17/6 7. og 8. klasserne er til eksamen
17/6 Skolen holder afskedsmiddag for fru Anna Kleimin-

18/6 og 19/6
ger
Forældredage

18/6 Afslutning for 7.-10. klasse
19/6 Afslutning for 1.-6. klasse

Fotoholdet på »Pernille«.
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11 /8 Skolestart 1981/82
12/8 De nye 1. klasser begynder
12/8 Byggeudvalgsmøde
17/8 Forskoleklasserne starter
18/8 Bestyrelsesmøde
24/8 Forældremøde i F. x
25/8 Forældremøde i F. y
26/8 Fru Low fra Californien besøger forskoleklasserne
26/8 Forældremøde i F. z
27/8 7. z på Hørsholm bibliotek

Madtid på Egholm.
27-31/8 6. z på telttur til Egholm
28/8 5. y på besøg på Prøvelyst Avlsgaard
31/8-4/9 9. y på lejrskole til Sydslesvig
1/9 Forældremøde i 1. x
2/9 Forældremøde i 1. y
3/9 Forældremøde i 1. z
7-12/9 9. x på lejrskole til Holland
7/9 Forældremøde i 2. x
8/9 9. y samt 10. klasse får besøg af en repræsentant fra

Europa-koalitionen mod narkotika
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9. x i Holland.

8/9
8/9
9/9
9/9 
10/9 
14/9 
14/9 
15/9 
16/9
17/9 
17/9 
18/9 
21/9 
22/9 
23/9
24/9 
28/9 
28/9 
29/9 
30/9

Lærerrådsmøde
Forældremøde i 3. x
7.-10. klasserne ser filmen »Kennedy’s 1001 dage«
Forældremøde i 2. z
Forældremøde i 2. y
7. z på udflugt til Helsingør
Forældremøde i 3.
Forældremøde i 3.
Forældremøde i 4.
Forældremøde i 4.

z 
y 
X 
y

7. x i Palads Teatret
Generalforsamling 
Forældremøde i 4. 
Forældremøde i 5. 
Forældremøde i 5. 
Forældremøde i 5.

z 
x 
y 
z

6. klasse får besøg af NESA 
Forældremøde i 6. x 
Forældremøde i 6. y 
Forældremøde i 7. x
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30/9 9. x orienteres af civ.ing. Henrik Bech-Bang i forbin
delse med debatten inden for atomkraftområdet

1/10 Forældremøde i 7. y
1/10 Klassefest i 4. y
1/10 8. x og 9. x i Alexandra Bio til »Byen tørlægges«
2/10 6. klasse får besøg af NESA
5/10 Forældremøde i 7. z
7/10 4. y skulle have været på cykeltur til Egholm. Grundet

særlige omstændigheder bliver det i stedet for til 
rundtur i København

7/10 6. klasserne får besøg af NESA
8/10 9. x i Bådteatret til »Månekongen« og derefter på Na

tionalmuseet (særudstilling om Struense-tiden)
10/10 Basar
12-16/10 8. x på lejrskole til Tønder
14/10 5. x ser »Den lille prins« på Jan Zangenbergs teater

Fællesspisning i efterårsferien 81.
2/11 Skolemesterskaberne i badminton starter
4/11

4/11
5/11
6/11
11 og 12/11
13/11
13/11
16-20/11

8. x besøger Lyngby stadsbibliotek samt Hørsholm bi
bliotek i forb. med samtidsorientering
5. y og 4. z på Nationalmuseet
Lærerrådsmøde
8. y på biblioteksbesøg i Lyngby
Skolefotografering
Forskoleklasserne til »Orla Frøsnapper«
Andespil
Novemberuge
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DE KAN 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 maksi
mal 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 indkomstopgørel
sen kan fratrækkes betalinger af løbende ydelser, såsom aftægts- og 
underholdsydelser, som den skattepligtige har forpligtet sig til at ud
rede.
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 for
pligtelsen påtages for en periode af mindst 10 år, dog således at for
pligtelsen 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 be
løbsgrænse og kan således være 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 forpligtelse 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 muligheder.
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ET GODT IDRÆTSÅR!

Idrætsmæssigt set har det forløbne år været præget af stor fremgang 
på Rungsted private Realskole.
Vi har igennem skoleåret deltaget i det største antal stævner nogen
sinde — og alle er forløbet gnidningsløst med stor entusiasme fra så
vel børnenes som lærernes side.
Skoleåret startede med afviklingen af skolemesterskaber i badminton 
for drenge og piger fra 5.-10. klasse, og efter en lang række spænden
de kampe kåredes flg. vindere blandt de ca. 60 deltagere:
Drengesingle: Christian Paludan, 10. klasse
Pigesingle: Henriette Hauge, 9. y
Mixed-double: Caroline Behnke/Peter Thulstrup, 8. x
Efter badmintonturneringen, som strakte sig over det meste af vinter
sæsonen, kom turen til skolens egen idrætsdag for 6.-10. klasse d. 12. 
maj.
På denne solrige forårsdag konkurrerede samtlige piger og drenge fra 
de pågældende klasser om skolemesterskabet i atletik, og desuden 
talte alle resultater med i børnenes individuelle forsøg på at tage Dan
sk Atletik Forbunds idrætsmærker.
Stævnet sluttede med flg. resultater:
Højdespring/piger:
Højdespring/drenge:

Ann Charlotte Giæsel 
Jacob Stahl

1,30 m 
l,50m

60 m løb/piger:
60 m løb/drenge:

Sanne Lund
Christian Mathiesen

8,6 sek.
8,6 sek.

Boldkast/piger (145 g):
Boldkast/drenge (250 g):

Henriette Fyhn 
Brian Larsen

39,65 m
59,20 m

Længdespring/piger:
Længdespring/drenge:

Sanne Lund
Lars Fårnstrøm

4,30 m
4,30 m

100 m løb/piger:
100 m løb/drenge:

Sanne Lund
Christian Mathiesen

14,0 sek.
13,5 sek.

Spydkast/piger (400 g):
Spydkast/drenge (600 g):

Eva Riedel
Lars Fårnstrøm

20,85 m
29,65 m

Det næste store arrangement afvikledes allerede d. 26. maj, hvor sko
lens 6. klasser var inviteret til Privatskolernes idrætsdag på Lyngby 
Stadion.
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Pigerne deltog her sammen med 8 andre skoler i langbold og stafet
løb og vandt begge discipliner (!!), mens drengene løb stafet og spille
de fodbold med 2 flotte trediepladser som resultat.

Ovennævnte arrangementer afvikledes som nævnt for de lidt større 
elever, men skolens mindre elever var også ude i et sjovt og begiven
hedsrigt stævne — nemlig Anders And-legene.
I dette deltog en lang række piger og drenge i alderen 11-12 år, og 
stævnet startede med en indledende pulje på selve skolen, hvor vi så 
fandt frem til de 16 bedste. Disse blev udtaget til regionsfinalestæv
net i Hillerød, og her klarede de sig virkelig pænt.
Hos drengene kom Morten Greiff (5. y) i finalen i 100 m løb, hvor 
han dog tabte, og hos pigerne var der endnu flere fine resultater.
Rikke Skipper-Pedersen (5. y) vandt således højdespring og blev nr. 2 
i 800 m løb og blev dermed udtaget til landsfinalestævnet.
Hendes søster Julie Skipper-Pedersen (4. x) klarede sig også fint og 
vandt trediepræmie i højdespring for de 11-årige, og i denne disciplin 
blev Simone Nanni (5. y) vinder, og hun blev således også udtaget til 
landsfinalestævnet!
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Simone var forøvrigt i finalen i 100 m løb sammen med Liselotte 
Birkmose (5. x), og her blev de henholdsvis nr. 4 og 5.
Rikke og Simone deltog så til slut i landsfinalestævnet og opnåede 
her efter en sjov og spændende weekend flotte placeringer blandt de 
8 bedste!
Til slut skal vores sidste stævne nævnes, idet skolen deltog i Folke
skolens Atletikstævne (september 1981).
Hos drengene blev holdet fra 6.-7. klasse nr. 17 ud af 35 skoler, mens 
de ældste efter en række gode enkeltmandspræstationer opnåede en 
plads som nr. 27 ud af 37 skoler.
Pigernes resultater var også pæne, idet holdet fra 6.-7. klasse blev nr. 
11 ud af 34 skoler. De ældste piger blev nr. 22 ud af 30 skoler.
Som det fremgår af ovenstående omtale af vores stævner, har vi op
nået pæne resultater i det forløbne år — men vigtigere end det er må
ske et resultat, som vi helt klart har kunnet måle blandt børnene på 
skolen. Interessen for idræt, og her indenfor specielt atletik og bad
minton, er øget betydeligt, og vi kan konstatere en stor stigning i ind
meldelserne til atletikklubberne, og i dette års skolemesterskab i 
badminton kan vi i skrivende stund notere en rekordtilmelding på ca. 
80-85 børn.
Måske skal årsagen til denne markante fremgang i interessen for 
idræt søges i den kendsgerning, at børnene ved stævnerne og i idræts
timerne mærker en sund og afslappet holdning til det at konkurrere, 
hvor vi forsøger at opildne den enkelte til et godt, individuelt resultat 
— men hvor vi samtidig kan hygge os og more os undervejs.

PS.

38



SKOLEATLETIKMÆRKER

Følgende elever har i skoleåret 1980/81 opnået mærke i atletik:

Bronze:
Jesper Sørensen (7. x), Thomas Uhrskov Petersen (7. x), Henriette 
Andersen (7. x), Anja Høgsted (7. x), Maria Muller (7. x), Pernille 
Hauge (7. y), Dorthe Peiner Thomsen (7. y), Allan Steen Hansen (7. 
z), Hanne Andresen (7. z), Maria Borvang (7. z), Violise Lunn (7. z), 
Peter Kofod (8. x), Niels Poulsen (8. x), Karen Engeli (8. x), Rune 
Kock (8. y), Kim Madsen (8. y), Niels Ulrik Møller (8. y), Hanne 
Møller (8. y), Mette Stangeby (8. y), Pernille Grip (9. x), Christian 
Heibroch (9. y), Brian Larsen (9. y), Anders Valentin (9. y), Carsten 
Kilde (9. y).

Sølv:
Flemming Schltintz Andersen (7. x), Henrik Brabrand (7. x), Mads 
Madsen (7. x), Peter Vestergaard (7. x), Annette Bay (7. x), Birgitte 
Finnemann Bruun (7. x), Mette Fich (7. x), Marianne Lejrskov (7. x), 
Tine Mosegaard (7. x), Karina Thomsen (7. x), Maria Louise Bengts- 
son (7. x), Carsten Andersen (7. y), Torben Juulsøe Hansen (7. y), 
Jesper Rønnow Jensen (7. y), Thomas Skogstad (7. y), Peter Rohde 
(7. y), Pernille Lønberg Hansen (7. y), Camilla Hougaard, Nini 
Hasle Jacobsen (7. y), Rikke Schierbeck (7. y), Casper Moltke- 
Leth (7. z), Thomas Rosetzsky (7. z), Thomas Stahl (7. z), Jacob Al
kil (8. x), Hans-Henrik Christensen (8. x), Jeppe Frandsen (8. x), Uf
fe Jespersen (8. x), Anders Thomsen (8. x), Lene Brabrand (8. x), 
Annette Christrup (8. x), Anne Mette Hebin (8. x), Eva Riedel (8. x), 
Jens Mandrup Larsen (8. y), Michael Veber Madsen (8. y), Nicolai 
Møller-Andersen (8. y), Berit Svensson (8. y), Dorte Yde (8. y), An
ders Hansen (9. x), Thomas Michelsen (9. x), Caroline Behnke (9. x), 
Muski Frederiksen (9. x), Merethe Færch (9. x), Nicole Siesbye (9. x), 
Anne-Louise Strange Vognsen (9. x), Marianne Worm (9. x), Claus 
Borvang (9. y), Peter Juulsøe Hansen (9. y), Michel Normann (9. y), 
Claus Rosenquist (9. y), Mette Juhl Andersen (9. y), Trine Maribo 
Carstensen (9. y), Lone Gadegaard (9. y), Susanna Kruuse (9. y), Me
rete Schiøtz (9. y).
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Sølv med emalje:
Inge Lise Markussen (7.x), Christian Mathiesen (8.x), Anders Molt- 
ke-Leth (8. x), Erik Thomsen Pedersen (8. x), Maria Kammerer (8. 
x), Sandra Odorico Rasmussen (8.x), Pernille Røssberg (8. x), Mitra 
Sigurdsson (8. x), Asbjørn Munkedal Andersen (8. y), Hans Horne- 
mann (8. y), Jens Knudsen (8. y), Mette Maribo Carstensen (8. y), 
Suzanne Krogh Jensen (8. y), Lone Ryevad (8. y), Simon Christensen 
(9. x), Michael Engelbrecht Nielsen (9. x), Jacob Stahl (9. x), Peter 
Thulstrup (9. x), Lars Farnstrøm (9. y), Jes Koister (9. y), Lis Hentze 
Jensen (9. y), Christin Sandvik (9. y).

Guld:
Sanne Lund (7. y), Henriette Rahbek Fyhn (8. y), Pernille Greiff (8. 
y), Ann Charlotte Giæsel (9. x), Niels Schiødt (9. x 1980/81).

SKOLESVØMMEPRØVER

I løbet af skoleåret 1980/81 har adskillige elever i 3., 4. og 5. klasse 
med een ugentlig svømmetime aflagt forskellige svømmeprøver.
Således har elever i disse klasser taget følgende prøver:
3. x 15 begynderprøver

9 300 m. mærker
2 800 m. mærker

3 . y 16 begynderprøver
10 300 m. mærker

5 800 m. mærker
3 . z 11 begynderprøver

7 300 m. mærker
5 800 m. mærker
1 1500 m. mærke
2 Delfinprøve I

4 .x 4 begynderprøver
17 svømmeprøver
6 300 m. mærker
8 800 m. mærker
2 1500 m. mærker
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4. y 7 begynderprøver
13 svømmeprøver
4 300 m. mærker
3 800 m. mærker
2 1500 m. mærker

4. z 5 begynderprøver
7 svømmeprøver
4 800 m. mærker

5.x 3 begynderprøver
6 svømmeprøver
9 frisvømmerprøver
7 300 m. mærker
7 800 m. mærker
6 1500 m. mærker
3 Delfinprøve I

5. y 7 begynderprøver
6 svømmeprøver
9 frisvømmerprøver
8 300 m. mærker
6 800 m. mærker 
1 1500 m. mærke
4 Delfinprøve I

5.z 3 begynderprøver
3 svømmeprøver
4 300 m. mærker
1 800 m. mærke
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VORE ÆNDER

De sidste 2 år har vi udruget vildænder på skolen. I toppen af de sty
nede lindetræer på vej ned mod børnepasningen har et andepar fun
det en godt beskyttet redeplads højt til vejrs.
Foråret 1980 udrugede andemor 8 ællinger, der en søndag morgen 
bogstavelig talt tog springet ud i den store verden. Da andemor havde 
samlet sin flok, begav hun sig i lige linie ned mod det nærmeste vand
hul, der var at finde bag skolen ved Vallerødvænge. Flokkens videre 
skæbne erfarede vi ikke noget om.

Andefamilien efter udklækningen.
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Dette forår slog andemor sig igen ned i toppen af et af træerne, og da 
tidens fylde kom for det store spring, tog daværende 6. x imod 12 æl
linger, der på andemors kalden som små pudderkvaste sejlede mod 
jorden ... de heldigste blev grebet af beskyttende barnehænder. Igen 
begav andemor sig mod vandhullet på Vallerødvænge, men denne 
gang ved vi noget om, hvordan det gik. Nicolaj Moltke-Leth fulgte 
flokken i et par måneder og blev til sidst så bekendt med sine pleje
børn, at han kunne tage dem op til sig.

Nicolaj med sine plejebørn.
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SKOLEKOMEDIEN 1980/81

Den 17., 18. og 19. marts 1981 opførte skolens dramatikhold skole
komedien 80/81. Stykket hed »Vor by« og er skrevet af den ameri
kanske forfatter Thornton Wilder. Stykket foregår omkring århun
dredskiftet i en lille by i U.S.A., og på en spændende og morsom må
de fortæller det om byens borgere og deres hverdag.
Dramatikholdets elever kom fra 8. og 9. klasserne, og Helle Jensen 
var instruktør. Vi skulle igennem mange prøver og diskussioner in
den opførelsen, og det var til tider hårdt, men også morsomt. Under 
alle omstændigheder var både vi og vist nok også publikum meget til
fredse, da vi afleverede resultatet.
Foruden prøverne var der også meget andet, der skulle gøres, så som 
syning af kostumer, fremstilling af kulisser, fremskaffelse af projek
tør, indøvning af sang og musik og meget andet. Nødvendigheden af 
alle disse ting fik sat grå hår i hovedet på mange andre end instruktø
ren, bl.a. Else Hansenmeyer, Karin Brøndorf, Ditlve Dæhnfeldt, re
sten af 8. x, koret m.fl. Ikke desto mindre var det en spændende op
levelse for os alle.

T.M.
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OM DRAMATIK OG SKOLEKOMEDIE

Faget dramatik er valgfrit for eleverne i 8.-10. klasse.
Undervisningen omfatter mange forskellige discipliner, der dog alle 
sigter mod en helhedsopfattelse af det »at spille komedie«. Forståel
sen for, at alt — lige fra lys, kulisser og kostumer til skuespillerpræ
stationer — er lige vigtige for det færdige resultat, skulle gerne erken
des af eleverne gennem oplevelse og arbejde med relevant stof. Det er 
derfor af uhyre vigtighed, at selve grundlaget, altså teaterstykket vi 
arbejder med, har stor kvalitet og lødighed. Indholdet skal være en
gagerende for alle implicerede under hele den store arbejdsproces, 
det er at få et teaterstykke til at hænge sammen. Hvis dette har været 
tilfældet, er der håb om, at også et evt. publikum vil føle sig engage
ret ved fremvisningen af det færdige resultat, årets skolekomedie.
I skoleåret 80/81 opførte dramatikholdet Thornton Wilders »Vor 
by«, og i år er det planen at opføre Benny Andersens »Snøvsen« samt 
»Heksejagt« af Arthur Miller.
Arbejdet med »Snøvsen« er godt i gang. Nogle »gamle elever« har 
fået overdraget ansvaret for kostumer, sceneopbygning og medin
struktion, og resultatet vil kunne ses engang inden jul.
Årets hovedopgave er »Heksejagt«. Stykket er udvalgt blandt mange 
andre forslag, men beslutningen blev nok accentueret af et fascine
rende TV-interview med Arthur Miller. Som dramatisk indslag i ud
sendelsen var uddrag fra nogle af Arthur Millers nyeste og kendteste 
skuespil — og altså også fra »Heksejagt«.
I udvælgelsen af egnede skuespil indgår selvfølgelig også, at der helst 
skal være en rolle til alle elever — stor eller lille — alle har lige stor 
betydning for det færdige resultat.
Dramatikundervisningen omfatter også teaterbesøg på de køben
havnske scener. Ved at se på udbud og anmeldelser afgør holdet, 
hvilke skuespil det har lyst til at overvære. I 80/81 blev det så vidt 
forskellige stykker som Soyas »Parasitterne«, Pinters »Stolene« og 
Hostrups »Genboerne«. I år skal vi starte med at se »Tribadernes 
nat« af Per Olov Enquist, så måske Strindberg bliver et emne til næ
ste år?

H.J.
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Som i de foregående år har skolen været åben for de mindre elever i 
både vinter- og efterårsferie. Forældrebetalingen er ubeskåret gået til 
skolefonden.
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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 »Vor by« i marts, basaren i oktober samt andespillet 
i november måned. Alle tre arrangementer blev som i de forrige år 
gennemført med stor succes og vil være gode, tilbagevendende begi
venheder 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 5 14 28 81

Fondens nuværende bestyrelse består af Bent Ole Abildstrøm, Carl 
Bengtsson, Annette Madsen (formand), Bente Fich og Jacob Sund- 
berg, 10. klasse.
Henvendelse til fonden rettes til formanden på skolens adresse.
På fondsbestyrelsens vegne

A nnette Madsen
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Udlodning af lejrskole
ophold i Sydslesvig
I kke færre end 112 skoleklasser fra hele 
landet var indstillet til lodtrækningen 
om de tre lejrskoleophold på 
»Christianslyst« i Sydslesvig, som 
Grænseforeningen giver som tak for 
dygtig indsats ved mærkesalget på 
Dybbøldagen.

De tre klasser blev: 5. klasse på Gi
strup skole, 6. c på Gammel Lindholm 
skole. Nørresundby. Gudum skole.

Udover disse tre lejrskoleophold til
deler Grænseforeningen også et lejr
skoleophold til den klasse i hele landet, 
der ved en samlet klasseindsats er kom
met op på det højeste indsamlingsresul
tat. Det blev i år 8. y på Rungsted priva
te Realskole, der havde fået ikke mindre 
end 5.951 kroner i indsamlingsbøsser- 
ne.

Grænseforeningen håber, at de gan
ske mange skoleelever vil få et virkeligt 
godt indtryk af Sydslesvig i løbet af 
den uges tid, de kommer til at opholde 
sig i Sydslesvig.

Som ovenstående viser, kunne 9. y den 31. august rejse på et gratis 
lejrskoleophold i Sydslesvig — nærmere betegnet Christianslyst ved 
Sdr. Brarup. Den velfortjente tur blev i alle måder vellykket.
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NOVEMBERUGE

Netop nu befinder vi os midt i Novemberugen. Overalt på skolen — 
ude og inde — møder man glæde og begejstrede ansigter. Det myld
rer med børn og forældre fra tidlig morgen til sen aften hele ugen. 
Forventningerne har som altid været meget store i perioden op til No
vemberugen, og udvalget, der har udarbejdet programmet, håber ik
ke, at nogen skuffes.
Mulighederne for at gå på opdagelse i helt nye »verdener« er store, 
idet programmet 1981 indeholder over 50 hold af vidt forskellig ka
rakter. Den appel, udvalget i sidste årsskrift rettede til forældrene, 
har båret frugt. Vi har i år en lang række hold, der ledes af forældre, 
der øser ud af deres viden og kunnen. Desuden har vi formået at få en 
række af eksperter helt udefra til yderligere at gøre Novemberugen 
1981 til noget anderledes og afvekslende.
Novemberugen er også anderledes på den måde, at elever fra forskel
lige klasser pludselig arbejder sammen på samme hold med voksne le
dere, de ikke tidligere har oplevet.
Det er udvalgets opfattelse, at Novemberugen — som en af skolens 
årligt tilbagevendende begivenheder — er af stor værdi for vor fælles 
dagligdag på stedet.

K.A.
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BØRSEN

Den lille bygning i skolegården har været under ombygning igennem 
hele 1981. Elevrådet har med hjælp fra arkitekt Flemming Behnke 
arbejdet på at omdanne og istandsætte huset til en elevkantine, og 
det synes, som målet vil blive nået inden nytår.

En af skolens tidligere elever, Bente Polano, er i færd med at ud
smykke to af indgangspartiets vægge. Vi glæder os til det færdige re
sultat, der tegner til at blive en værdifuld og smuk del af skolens dag
ligliv.
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EN DRØM?

Skolens byggeudvalg har arbejdet med et problem, der til tider har 
forekommet uløseligt: hvordan bringe orden i sammenbygningen ho- 
vedbygning-gymnastikfløj. Den nuværende sammenføjning er sket i 
flere omgange og løser ikke rimelige adgangsforhold og brandsik
ring.
Ovenstående billede viser en — efter byggeudvalgets mening — god 
løsning for sammenbygning af hovedbygning — gymnastiksalsfløj — 
Borgen. Løsningen er et »skulpturelt trappetårn«, der giver adgang 
til gymnastiksal og balkon til den ene side og hovedbygningens stue
etage, 1. sal og biblioteket i kælderen. Det hele er overbygget med et 
klimaskjul af glas, der samtidig danner en forhal og ny hovedindgang 
til skolen. Modellen løser både sikkerheds- og brandkrav inden for en 
økonomisk rimelig ramme, samtidig med at den »forkorter« afstan
dene mellem bygningerne og nedsætter trafikken på forskoleklasse- 
gangen.
Byggeudvalget føler løsningen af dette problem som en af sine væ
sentligste opgaver i den kommende tid.
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PERSONALIA

SKOLENS PERSONALE I NOVEMBER 1981

Øverste række fra venstre:
Torben Madsen, Aslaug Perkov, Aase Lejrskov, Grethe Enbom, 
Finn Jensen, Rigmor Vagn-Olsen, Nøk Behnke, Else Gertov, Robert 
Huntingford, Per Simonsen, Franck Grøfte.

Midterste række fra venstre:
Helle Jensen, Vibeke Andersen, Knud Ellegård, Ketty Ellegård, Ag
nete Grannet, Vibeke Hansen, Ellen Schiødt, Kirsten Alsing, Birgit 
Hald, Bente Bentzen, Mette Nielsen, Michael Strangeways.

Forreste række fra venstre:
Erik Geleff, Else Jespersen, Else Hansenmeyer, Palle Børgesen, Kir
sten Birkmose, Carl Bengtsson, Ulla Børgesen, Søren GOtzsche, Dit
lev Dæhnfeldt.

Følgende med tilknytning til Rungsted private Realskole er ikke med 
på billedet:
Karen Lynn-Pedersen, Jens Nyegård-Jensen, Dorte Worsøe, Børge 
Mosegaard, Hanne Mosegaard, Karin Brøndorf, Vibeke Franzen, 
Annette Grøfte, Fulvia Bengtsson, Bente Willumsen, Bent Ole Abild- 
strøm, Poul Mortensen og Mette Linneballe.
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ANNA KLEIMINGER

Ved skoleårets afslutning i juni måtte vi tage afsked med fru Anna 
Kleiminger, der ønskede at gå på pension, selv om vi andre syntes, at 
det nok kunne have ventet nogle år endnu.
Fra mange sider blev fru Kleiminger hyldet for sin store indsats for 
denne skole, og skolens styrelse sagde en fortjent tak med en smuk 
gave ved en festlig sammenkomst på skolens lærerværelse.
Fru Anna Kleiminger har haft stor betydning for skolen. Hendes år 
har været travle og hendes arbejde større end de fleste andres, fordi 
hendes enorme flid altid har gået hånd i hånd med en usædvanlig stor 
hjælpsomhed over for elever og kolleger og familie.
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Fra en uhyre beskeden start byggede fru Kleiminger skolens bibliotek 
op til den fine standard, det har i dag. I mange år forestod fru Klei
minger dette arbejde med flid og dygtighed, også i de mange år, hvor 
arbejdet måtte gøres i fritiden uden betaling. Trofast sad fru Klei
minger ved klaveret til morgensang, og der var god mening i, at elev
rådet forærede et smukt billede af skolens morgensang som afskeds
gave. Julespillet ville ikke have stået sig igennem de mange år, hvis 
ikke fru Kleiminger havde været den, der hægede om traditionerne 
og med sin klæbehjerne var i stand til at fortælle om, at »sådan pleje
de man at gøre«.
En skole som vor har brug for mennesker som fru Kleiminger, der 
ikke bare betragter skolegerningen som et arbejde, men som en livs
opgave, som et kald. Lykkelig den skole og lykkelig de elever, der 
møder lærere af fru Kleimingers karat. Vi er hande megen tak skyl
dig.

Fru Kleiminger ved morgensang.
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NIELS HEILBUTH

Lrs. Niels Heilbuth blev indvalgt i skolens styrelse de. 25. juni 1946 
og trådte tilbage efter 35 års forløb på den ordinære generalforsam
ling den 18. september d.å.
I disse mange år har Niels Heilbuth med aldrig svigtende interesse ar
bejdet for skolens ve og vel. Ingen har karakteriseret Heilbuth’s ar
bejdsmåde bedre end skolens formand ved 25-års jubilæet i 1971. 
Bent Ole Abildstrøm sagde da:
»I en for denne skole bevæget tid valgtes De for 25 år siden til styrel
sen og har igennem mange år øvet en bemærkelsesværdig indsats til 
gavn for denne skole. — De besidder udover Deres fremragende fag
lige kvalifikationer også en næsten udefinerbar medmenneskelighed, 
der fejrer triumfer, når vanskelige problemer sagligt og uhøjtideligt 
skal forhandles i styrelsen. Få har som De evnen til at skære ind til 
kernen i et problem, også når kernen er ormstukken, og med en knas
tør bemærkning konstatere dette.«
Skolen står i ubetalelig gæld til Niels Heilbuth for de mange års virke 
for Rungsted private Realskole.
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Banestien.
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HANS JAKOB

Efter ansøgning fra skolen skæn
kede Ny Carlsbergfondet os ved 
brev af 22.9.1981 en smuk bronce- 
statue, Hans Jakob, der nu er op
stillet i parken til daglig glæde for 
os alle. Den dejlige gave blev af
sløret ved en lille festlighed den 
17. december på 5-årsdagen for 
indvielsesfestlighederne ved sko
lens »hjemkomst« til sine oprinde
lige bygninger.
Skulpturen er udført af billedhug
geren Hanne Varming, og det vi
ser sig pudsigt nok, at modellen til 
»Hans Jakob« har både fætre og 
kusiner på skolen.
Skolen takker Ny Carlsbergfondet 
for den store og smukke gave. Vi 
vil glæde os over den og værne om 
den.

60





LÆRERRÅDET

I det forløbne år har lærerrådet arbejdet støt og roligt og har holdt 
møde hver måned. Forskellige udvalg har udført et stort arbejde på 
forskellige områder. Særlig novemberugeudvalget har planlagt og 
gennemført det store arrangement i november måned så godt, som 
det overhovedet kan lade sig gøre.
Ved årsafslutningen tog lærerrådet afsked med overlærer A. Klei- 
minger, der i tyve år har været meget aktiv i såvel lærerrådsarbejdet 
som i vor faglige forening.

Søren Gotzsche 
lærerråds/ormand

INTERESSEGRUPPE

Efter at elevrådet i flere år har puslet med tanken om at oprette inter
essegruppe med emnet modelbygning, er det nu lykkedes at få en 
gruppe etableret. 15 elever fra 5., 6. og 7. klasserne mødtes første 
gang den 5. november med elevrådsformand, Jacob Sundberg, som 
kyndig instruktør.
Interessegruppen, som er godkendt af kommune og amt, skal arbejde 
hver torsdag fra 14-16, foreløbig i ti uger. Elevrådet har taget et godt 
initiativ, og deltagerne kaster sig begejstret over arbejdet med at byg
ge skibs- og flymodeller, som vi alle vil kunne beundre på en påtænkt 
udstilling til foråret.

K.A.
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HILSEN FRA ELEVRADET

Elevrådet har i 1981 konstitueret sig således:
Formand: Jacob Sundberg, 10.
Næstformand: Christian Mathiesen, 8. x
Kasserer: Pernille Greiff, 8. y
Sekretær: Sandra Odorico Rasmussen, 8. x
Jacob Sundberg er desuden medlem af Fonden.
Elevrådet har igen i år med stor iver og interesse kastet sig ud i arbej
det med mange aktiviteter.
Elevrådet står bag oprettelsen af en interessegruppe med 15 deltage
re, og der er ligeledes blevet samlet deltagere til en basketball-turne
ring.
Ligesom de foregående år administrerer elevrådet udlån af den store 
sal til elever og forældre, der eftermiddag og aften ønsker at spille 
badminton — alle tider er besat!
Fra slutningen af november vil der igen blive vist film i store sal om 
søndagen — en form for fritidsarrangement, som elevrådet tidligere 
har haft stor succes med.
Eleverne har arbejdet lidt med ved indretningen af Børsen, som for
håbentlig står færdig som elevkantine inden jul.
Elevrådet håber på et fortsat godt samarbejde med skolestyrelse og 
lærerråd.

Elevrådet

63



I juni måned 1980 udsendtes »Introduktion til Rungsted private Re
alskole«.
Bogen giver en række praktiske oplysninger og anvisninger om skole
forhold netop på vor skole.
Skulle man have bemærkninger til ABC’en, bedes man henvende sig 
til skolens kontor, hvor redaktionen af en ny udgave er under forbe
redelse.
Er bogen bortkommet, kan et nyt eksemplar fås på kontoret.
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Med hvide blades himmelflugt 
flyr årets dage altfor hastigt hen, 
og det er altid lige foran næbbet, 
der dingles med succes'ens runde frugt.

Men livet er en mangesidet ting 
og målt med evighedens alen 
er fugleflugt og sneglefart 
blot nære punkter i den samme ring.

Lad derfor ikke jaget tage magten, 
men mød dit år i sneglefuglens billed, 
- med livets stærke træk i sort og hvidt 
og eftertænksomhedens gyldne fjer i dragten.

Gert Grøndahl





GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Denne årsberetning sendes som en hilsen fra alle os, der har vort dag
lige arbejde på skolen, som tak for et godt år i skolens tjeneste.
Måtte fortællingen om året 1981 vise, at skole ikke blot er træge sko
ledage med pligters tunge læs, men også muntre timer og dage i fæl
lesskab omkring en dejlig skole for børn og lærere.
Skole er nu som før skole/z’v.
Med denne hilsen og tak for året, der gik, følger samtidig alle gode 
ønsker for året 1982.

Carl Bengtsson

Bent Ole Abildstrøm, Kirsten Alsing, Vibeke Andersen, Nøk Behn
ke, Fulvia Bengtsson, Bente Bentzen, Kirsten Birkmose, Karin Brøn- 
dorf, Palle Børgesen, Ulla Børgesen, Ditlev Dæhnfeldt, Ketty Elle
gård, Knud Ellegård, Grethe Enbom, Vibeke Franzen, Erik Geleff, 
Else Gertov, Agnete Grunnet, Annette Grøfte, Franck Grøfte, Søren 
Gotzsche, Birgit Hald, Vibeke Orm Hansen, Else Hansenmeyer, Ro
bert Huntingford, Finn Jensen, Helle Rønnow Jensen, Else Jesper
sen, Aase Lejrskov, Mette Linneballe, Karen Lynn-Pedersen, Torben 
Madsen, Poul Mortensen, Mette Nielsen, Jens Nyegård-Jensen, As- 
laug Perkov, Ellen Schiødt, Per Simonsen, Michael Strangeways, 
Hanne E. Svendsen, Børge Mosegaard Svendsen, Rigmor Vagn-Ol- 
sen, Bente Willumsen, Dorte Worsøe.

Rungsted i december 1981




