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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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Året 1986 var det år, hvor debatten om private skoler kontra offent
lige skoler nåede hidtil uanede højder.
For os, der lever vores hverdag på en privatskole, føltes det mange 
gange mærkværdigt at skulle læse de forskelligste påstande om vort 
arbejde. Debatten har været noget ensidig, idet man aldrig - eller 
næsten aldrig - har hørt modargumentation fra de frie skoler; sådan 
kalder vi jo os selv.
Dagens store spørgsmål har været: hvorfor sender så mange hjem 
deres børn i den frie skole?
Det er mit håb, at dette årsskrift for læseren kan give noget af sva
ret.
Modtag årsskriftet som en hilsen fra alle os i den frie skole i Rung
sted.

Carl Bengtsson

Rungsted i december 1986
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Traditionen tro ringer skolens yngste elev skoleåret ud. 
På billedet ses Klaus Hammering slutte skoleåret 1985/86.
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KÆRE DIMITTENDER 1986

Jeg har i de sidste uger mange gange mødt jer, når I skulle op til ek
samen i et eller andet fag. I har været lidt blege om næsen, nervøse 
og ængstelige, bange.
I dag står jeg her med eksamensresultaterne, og når jeg i de sidste 
dage har læst karaktererne igennem, har jeg spurgt mig selv: Hvad 
var de dog bange for?
Jeg kan kun finde ét svar: I var bange for det ukendte! I var bange 
for et eksamensspørgsmål, som I ikke kendte. Det sås alene af den 
lettelse, vi lærere har set så tit, og I elever har følt i det øjeblik, I har 
fået spørgsmålet. Denne angst for det ukendte har I mødt, og vil I 
møde mange gange i fremtiden. Ud af denne angst gror mange af 
samfundets problemer i dag.
Tænk blot på de fremmede, gæstearbejderne. De taler et andet 
sprog, de ser måske anderledes ud, har andre vaner og skikke, en 
anden religion og en anden kultur. De er ukendte for os, og det 
ukendte skræmmer os, så vi i vor angst bliver agressive og fjendtlige. 
Det er en urgammel, primitiv måde at reagere på. Lad forøvrigt 
være med at tro, at fjendtligheden mod fremmede er noget nyt her i 
landet. Jeg ved noget om det. Jeg voksede selv op som et fremme
darbejderbarn for mange år siden og har følt det på min krop og 
sjæl.
Som ungt menneske i dag har man mere end rimelig god grund til at 
frygte den ukendte fremtid.
Se en gang på det brogede billede af verden af i dag, den verden, 
som I skal leve i og forme, mens I former jeres egen fremtid.
Tænk på avisoverskrifterne igennem de sidste måneder: atomkata
strofe, uro i Sydafrika, AIDS, miljøforurening, asbestfare, terror
trusler, arbejdsløshed. Listen kunne gøres længere. Bag alle disse 
overskrifter skimtes en ængstelig og bange menneskehed. Jo, man 
forstår godt, at unge mennesker i dag er angst for fremtiden, den 
ukendte.
Det kan også høres, at I er bange, for bange mennesker søger højrø
stet selskab og dundrende støj.
Man griber tilbage til helt primitive midler: råb og skrig, musik, 
trommer, afbrænding af fyrværkeri.
Støj giver nemlig en fornemmelse af tryghed, især hvis man er en hel 
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flok, der støjer. Men glem ikke, at det er en falsk tryghed, og glem 
heller ikke, at støj kan stå i vejen for fornuftig tankevirksomhed, 
mens den falskeligt forvisser dig om fællesskab og fælles evne til at 
lave en sådan larm, at ingen tør angribe. Støjen forekommer dig så 
virkelighedsnær, den er her og nu og så overvældende, at alt andet 
fortrænges til blege skygger. Når vi mennesker støjer tilstrækkeligt 
højt og tilstrækkelig mange, så luften ligefrem skælver af uovervin
delig livsudfoldelse og kraft, så føler vi, at vi ikke behøver at gøre ret 
meget andet. Vor angst forsvinder.
Det lydbillede, jeg tegner, er billedet af et discotek for fuld udblæs
ning, af roligans i stærk krigsmaling, af buldrende marchmusik på 
Den røde Plads, af rockmusik for et stort publikum.
Angst gør ensom, og ensomhed giver angst for stilhed, for stilhed er 
noget uhyggeligt: man kalder det ”dødsensstilhed”.
Jeg nævner denne, lad os kalde den ”tidens støjkult”, fordi den, selv 
om den er urgammel, i dag har tekniske muligheder for helt at be
døve jeres tanker og lamme jeres handlinger og jeres evne til at over
vinde angsten for den ukendte fremtid.
Angsten for dagen i morgen behøver dog ikke at være noget nega
tivt. Jeres reaktion på frygten kan godt være positiv. Jeres problem 
er ikke engang at slippe for frygten eller overdøve den, men at blive 
herre over den og besvare den med aktiv, udadvendt, medmenne
skelig handling.
Den amerikanske filosof Ralph Emerson har sagt det således: ”Den 
mand, som ikke hver dag overvinder sin frygt, ved ikke, hvad det er 
at leve”.
I skal overvinde frygten ved at anvende en af menneskets fornemste 
egenskaber: modet. I skal se frygten for fremtiden lige i øjnene og 
derved blive herre over den.
Den norske digter Nordahl Grieg har givet sit syn på problemet i 
digtet ”Til ungdommen”, som vi mange gange har sunget sammen til 
morgensang. Han siger i første vers:

Kanske du spør i angst, 
udekket, åpen: 
hvad skal jeg kjempe med, 
hvad er mit våpen?”

og han svarer i andet vers:
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her er dit sverd:
troen på livet vårt, 
menneskets verd.
For al vor fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det”

Ja, ”menneskets verd - - øk det og dyrk det”. Det er det, vi har for
søgt efter fattig evne, men målbevidst, igennem jeres skoleår her på 
jeres barndoms skole, som I i dag forlader. Det vil være naturligt, 
om jeg benytter lejligheden til at forsøge at gøre klart for jer, hvad 
det er for menneskelige værdier, vi har forsøgt gennem jeres skoleår 
at øge og styrke.
Måske kan det for jer forklare et og andet, der er hændt jer under 
skoleforløbet. Noget, I har haft svært ved at forstå, men som nu, 
hvor I kan se tilbage, måske i sin sammenhæng vil stå klarere.
Det har for os været vigtigt at bibringe jer gode skolekundskaber, 
men I må ikke tro, at det har været det eneste eller falle situationer 
det vigtigste.
Vi har prøvet at vænne jer til at høre efter. Det er blandt mennesker 
en af de vigtigste egenskaber at kunne lytte til andre, at være en vå
gen og indlevende tilhører. At kunne lytte er lige så vigtigt som at 
kunne udtrykke sig. Kun at kunne en af delene kan være katastro
falt.
Vi har forsøgt at lære jer den kunst at sætte jer hurtigt ind i andre 
menneskers tanker. Gennem historie og litteratur har vi prøvet at 
åbne jeres øjne for, hvad andre mennesker gennem tiderne har 
tænkt og følt. Kun derigennem vil det blive jer muligt at vurdere je
res egen tid med de tanker og følelser, der fylder og styrer menne
sker i dag.
At vi også har prøvet at opøve jeres vurderingsevne, gør jeres skole
gang anderledes end den, vi andre havde. I har ikke været tvunget til 
at synes, at en novelle eller et digt var så og så genialt, eller at et hi
storisk forløb absolut var det eneste velsignede for menneskeheden, 
eller at måden at løse en matematisk opgave var den eneste og ende
gyldige. I har haft muligheden for at komme med modargumenter, 
og I har benyttet jer af den mulighed.
Vi har derigennem forsøgt at lære jer kunsten at udtrykke mishag el
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ler bifald med beherskede midler: d.v.s. gode argumenter og ærlige 
følelser.
Måtte I dog have lært bare dette og tage det med jer på jeres videre 
vej!
Når vi har plaget jer med lektier og opgaver og terminsprøver, så er 
det ikke kun for at holde jer i stram snor eller for at kunne kontrol
lere jeres viden. Det har været en øvelse i at kunne udrette det bedst 
mulige indenfor en given tid. Denne i egentligste forstand selvdis
ciplin vil blive jer en af de vigtigste holdninger fremover; for er det 
lykkedes for os, så er det det mest værdifulde af al vor opdragelse. 
Der ligger heri evnen til at overvinde jer selv, til at gøre de ting, I 
skal, når I bør gøre dem - uanset om I har lyst eller ej.
Det er det første, man burde lære i en skole; men ligegyldigt hvor 
tidligt vi sætter ind med den indlæring, er det næsten altid det sidste, 
en elev lærer helt og fuldt. Mange gange på smerteligste vis under 
den afsluttende eksamen,
Skulle jeg med nogle få dyre ord sammenfatte det, jeg her har sagt 
om målet med jeres år på denne skole, må det blive følgende:
Det har været det egentlige mål for skolen at lærejer smag, dømme
kraft, åndeligt mod og åndeligt mådehold for derigennem at give jer 
mulighed for at tilegne jer kultur og livsholdning. En livsholdning 
der rummer "troen på livet vort, menneskets værdi”.
Det er en tro, der gør det muligt at overvinde al menneskelig frygt 
for fremtiden, så I en dag som frie mennesker kan sige:

Frygten bankede på døren.
Troen lukkede op.
Der stod ingen derude.

Med dette ønske for jeres fremtid og med disse sidste ord herfra di
mitteres I fra Rungsted private Realskole.
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DIMITTENDER JUNI 1986 10. klasse

Niklas Thrane Christensen, Mette Topp Dahlbergen 
Thoke Eriksen, Mads Gunnergaard 

Pernille Hansen, Jesper Danker Hansen 
Steffen Hindsberg, Jan Storgaard Hove 

Thomas Wiigh Larsen, Ragnhildur Matthiasdottir 
Claus Olaf Michelsen, Therkel Johann Rosseland 

Britt Sandvik, Lisbeth Kamilla Skamrits 
Jesper Eistrup Sørensen, Thomas Sørensen 

Peter Tengstedt, Kim Tillegren 
Kristine Nygaard
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DIMITTENDER JUNI 1986 9.y

Maja Kristina Aikil, Peter Arvedlund 
Susanne Bech, Eilen Maria Bengtsson 

Christian Bohn, Anne Sook Bering Bryld 
Bettina Børgesen, Henriette Juul Dalby 

Mads Eiby, Rune Steen Glæsel 
Michael Steen Hansen, Simon Lindal Hansen 

Hans Christian Heidensieben, Martin Carl Jensen 
Stephan Kammerer, Franz Kruckow 

Eva Birgitte Lejrskov, Claus Lindemann Mikkelsen 
Pernille Møller-Andersen, Lise Worsøe Ostenfeld 

Daniela Uhrskov Petersen, Christian Qvist 
Peter Wihlborg
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DIMITTENDER JUNI 1986 9.x

Pia Helene Brix, Anders Bych 
Anne Kirstine Felding, John Kristian Halvorsen 

Dorte Buck Hansen, Tina Haslund 
Charlotte G. Helle, Patricia Ishøj

Mikkel Troels Worvad Juhl, Bonnie Katrine Lembcke 
Marie-Louise Lenzberg, Jørgen Christian Melchior 

Nicolai Moltke-Leth, Peter Nielsen
Anne Sophie Outzen, Christian Dahl Pedersen 

Pernille Peulicke, Thomas Poulsen 
Julia Schumann, Astrid Hägg Sivertsen 

Mette Thomsen
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SIDSTE SKOLEDAG
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Maria Burchardt 
fik boghandler Bjørn’s 
boggave til en "der har 
båret skoleårets trængsler 
med godt humør".

Skolefonden uddelte ved årsafslutningen boggaver til
Christian Dahl Pedersen 9.x og
Claus Lindemann Mikkelsen 9.y
"For solidt og stabilt arbejde skoletiden igennem, for loyalitet over
for din skole under alle forhold, for godt kammeratskab og for fint 
eksamensresultat”.

AFSLUTNINGSKONCERT
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EN FORTJENT HYLDEST

Fru Birgit Hald, der forlod skolen ved skoleårets afslutning efter 
mange års godt arbejde, fik ved årsafslutningen årets ”Nøddeknæk
kerpris”.
Det er første gang, at denne pris tildeles en lærer på skolen, men vi 
følte alle, at om nogen havde fortjent den, så var det fru Hald.
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SØSÆTNINGEN
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EN HYGGELIG TRADITION 
FOR SKOLENS 6. KLASSER

Efter en regnvejrsfyldt start på dagen kunne skolens 6.x og 6.y sam
men med Hr. Huntingford og Hr. Simonsen nyde en dejlig og fornø
jelig dag ved Fabriksdammen i Hørsholm d. 4. juni.
Formålet med dagen var at søsætte børnenes egne personligt produ
cerede modelbåde, som Huntingford og børnene havde svedt over 
det meste af året i sløjdtimerne.
46 vidt forskellige modelbåde blev under stor morskab og latter sat 
i vandet med meget varieret resultat - men fælles for dem alle var 
det, at der var lagt anstrengelser og arbejde i dem - og samtlige ele
ver - og ikke mindst de 2 lærere morede sig kosteligt hele dagen.
Undervejs blev der også tid til at nyde den medbragte mad, den 
fremtittende sol samt et nyt underholdende fodboldspil, som Per Si
monsen havde opfundet, som kaldtes ”paraplyfodbold - alle mod 
alle”. Nærmere forklaring skal her undlades!
Alt i alt en virkelig fornøjelig dag under Huntingfords kyndige ledel
se.

P.S.

Årets ællinger i juni 1986
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SKOLENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
DEN 24. SEPTEMBER 1986

Formanden H.C. Heidensieben bød velkommen. Ca. 200 af skolens 
forældrekreds havde givet møde i festsalen.

Ad pkt. 1
Som dirigent valgtes advokat Torben Moltke-Leth, der konstate
rede generalforsamlingens lovlighed og derefter gav ordet til for
manden, der aflagde styrelsens beretning.
H.C. Heidensieben sagde bl.a.:
Der er atter gået et skoleår, og det er med glæde, jeg konstaterer, at 
arbejdet i og omkring skolen er forløbet på bedste vis.
Også dette skoleår har været fyldt med gode initiativer, spændende 
og udbytterige skoledage.
Skolen har en dygtig lærerstab, og det er Styrelsens opfattelse, at det 
lykkes at give børnene, ikke bare en god og grundig undervisning, 
men også en tryghed i hverdagen. Begge dele er nødvendige som en 
god baggrund, den dag livets alvor begynder.

H. C. på talerstolen.
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Trods det faldende børnetal på landsplan og også i vort skoleområ
de, mangler skolen ikke elever. Elevtallet er, som vi har ønsket, 450. 
Der er ventelister på de fleste klassetrin og indmeldelser for fremti
dens nye forskole- og 1. klasser er nået frem til 1992.
Selv om det på denne baggrund kunne være fristende at gøre skolen 
større, er det Styrelsens absolutte overbevisning, at skolen skal be
vares i sin nuværende størrelse, der betyder, at vore børn bevæger 
sig i en overskuelig verden, at vi har plads til deletimer og desuden 
ikke har vandreklasser.
Skolens økonomi er med den nuværende skolestørrelse i fin balance.
Dette betyder, at vi - trods de økonomiske besparelser, som vi selv
følgelig må bære vores del af - stadig kan læse engelsk og tysk alle
rede fra henholdsvis 3. og 6. klasse, at datalære er gjort obligatorisk 
i 6. og 7. klasse og at vi fra næste skoleår kan tilbyde fransk i 8. klas
se. Med hensyn til datalogi er Styrelsen helt klar over, at den hurtige 
udvikling inden for dette område kræver særlig opmærksomhed, for 
at vores undervisning til stadighed kan være ”up to date”.
Jeg kan i denne forbindelse ikke undlade at gøre opmærksom på den 
igangværende debat om den private skole kontra den offentlige. 
Heri hævdes bl.a., at det koster kommunerne penge jo flere børn, 
der søger de private skoler.
Sandheden er nok en lidt anden:
Kommunerne får gennem bloktilskud fra Staten beløb til alle elever 
i alderen 6-17 år.
Da de private skoler får dækket deres udgifter med 85% af Staten, 
er det klart, at kommunerne må tilbagebetale en del af bloktilskud
det for de elever, der søger private skoler, i øjeblikket ca. 55% af det 
beløb, kommunerne har fået i tilskud pr. elev.
Og selvom tilbagebetalingen fra kommunerne har været stigende 
p.g.a. de reducerede bloktilskud de seneste år, må det betvivles, at 
eleverne i de private skoler giver kommunerne større udgifter, end 
hvis de selv skulle drive skole for disse elever.
Endvidere må det vel retfærdigvis nævnes:
at det iflg. statistik fra Undervisningsministeriet er 4000 kr. billigere 
at have en elev i privat skole frem for offentlig skole,
at forældrene på de private skoler betaler ca. 15% af alle udgifter 
samtidigt med, at de via de kommunale skatter er med til at betale 
for de kommunale skolers drift,
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at de udgifter, som kommunerne afholder til administration af sko
letandpleje, skolepsykolog m.v. rigeligt dækkes ind over de reste
rende ca. 45% af bloktilskuddet pr. elev, som kommunerne under 
alle omstændigheder beholder, ikke mindst når man betænker, at det 
er lønninger, der udgør langt den største udgift,
at det er en grundlovssikret rettighed (Grundlovens §76), at bor
gerne frit kan vælge, hvilken skoleform, de ønsker deres børn skal 
gå under: den offentlige eller den private skole. En grundlovssikret 
rettighed, som igen parter ønsker at fratage borgerne.
Jeg mener derfor, at det ville være bedre, om man brugte energien 
og tiden til at diskutere, hvorledes de to skoleformer kunne supplere 
hinanden og være til gavn for den fælles sag, nemlig: at opdrage og 
undervise eleverne i at blive gode og samfundsnyttige borgere.
Siden vi sidste efterår indviede det nye skolekøkken, har vi ikke 
iværksat større ombygninger, men malet og repareret de klasser, der 
trængte mest.
Den nye 18. aim. vurdering har betydet, at skolens ejendomsværdi 
er blevet sat op fra 8 til 26 mill, kroner. Dette er en absolut fordel for 
skolen, idet kreditværdigheden hermed er blevet væsentlig større, 
og da skolebestyrere har formået at administrere således, at gælden 
er minimal, bl.a. fordi alle ombygninger og reparationer er betalt 
kontant, er skolen i dag økonomisk særdeles velfunderet.
Vi skal naturligvis betale mere i ejendomsskatter, som Staten dog 
dækker 85% af.
Da Statens tilskud til vedligeholdelse retter sig efter ejendomsvur
deringen, får vi som ”et plaster på såret” pludselig væsentlig mere til 
denne konto. Tidligere måtte vi selv dække størsteparten af udgif
terne til vedligeholdelse.
Jeg kan derfor glæde Dem med at kunne meddele, at skolepengene 
for 3. år i træk holdes uforandrede kr. 440,- pr. måned.
Skolen har ti! gengæld modtaget endelig regulering af statstilskud
det for årene 1978-83 .... ja jeg sagde 1978-83 ....
En post på kr. 151.280,-, der er opført i det regnskab, som hr. Heil- 
buth vil gennemgå for Dem senere. Beløbet dækker alle 6 år og er 
derfor en relativ beskeden årlig regulering på ca. 25.000,- i gennem
snit, når beløbet ses i forhold til skolens årlige driftsbudget på 
mange millioner!
Vi håber, at Undervisningsministeriet fremover vil forsøge at af- 
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regne lidt hurtigere. Det kan være vanskeligt for skolen at skulle be
skæftige sig med 7 år gamle regnskaber.
Vi er dog vidende om, at man formentlig fra d. 1.1.1987 vil indføre 
en ny tilskudslov for de private skoler.
Denne nye tilskudslov vil medføre en lettelse i budgettering og ad
ministration af statstilskud samt give en større frihed for den enkelte 
skole til at arbejde med de tilskudsberettigede midler. En lov vi selv
følgelig hilser meget velkommen!
Da asbestfeberen satte ind i foråret lod skolebestyrer Carl Ben
gtsson omgående skolens arkitekt Logan Nørgaard gennemgå hele 
skolen, og det viste sig, at kun 4 klasseværelser i stueetagen i 36-byg- 
ningen var udstyret med asbestlofter.
Ingen ved nøjagtigt hvilke konsekvenser, det ville have haft at be
holde disse lofter, og da vi var i den heldige situation, at vi kunne 
lukke disse 4 klasselokaler og flytte eleverne over i andre lokaler, 
besluttede vi samme dag at fjerne disse plader helt.
Afdækning og dobbelt rengøring blev udført meget omhyggeligt, og 
vægge og lofter blev alle bagefter malet for at binde evt. tilbage-

Asbesten fjernes.
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bievne småfibre. Lokalerne stod til behandling og udluftning i ca. 14 
dage incl. påsken.
Det udførte malerarbejde skulle i øvrigt alligevel være udført i som
merferien.
Vi kan glæde os over, at skolen nu er helt asbestfri, og at arbejdet er 
udført af lokale håndværkere til en rimelig pris.
Den sidste del af skolen, der nu mangler at istandsættes, er den syd
lige del af Hovedbygningens kælderetage. Det er dér, hvor skolebib
lioteket nu er beliggende.
Styrelsen er indstillet på, at denne ombygning skal stå færdig til næ
ste skoleårs start. Vi regner med at få plads til lagerrum, bibliotekar
kontor og læsesal. Det sidste bliver en åbenlys fordel for de større 
elever, der her kan udnytte deres mellemtimer til skolemæssigt ar
bejde, hvis de skulle ønske dette. De vil her også kunne benytte sko
lens håndbogssamling til hjælp ved ”studierne”.
Mens jeg taler om bibliotek, vil jeg benytte lejligheden til at takke 
for de mange boggaver, vi året igennem modtager fra forældrekred
sen. Det har betydet, at skolens bibliotek er af en virkelig god stan
dard. Tak for det!
Planerne om et idrætsanlæg med springgrav, løbebaner o.s.v., som 
jeg omtalte ved sidste års generalforsamling, er desværre ikke blevet 
til noget; det viste sig, at disse planer ville medføre en udgift på kr. 
500.000,-!
Til gengæld vil vi ved læreres hjælp forsøge lidt efter lidt at få indret
tet springgrav og løbebane ved boldbanen samt legeplads for forsko
leeleverne ved Borgen.
Alt dette tager sin begyndelse på hold i Novemberuge -86.

Ved skoleårets afslutning tog vi afsked med 2 lærerinder, der gen
nem mange år har haft deres virke her og som har arbejdet uhyre 
loyalt for denne skole, nemlig fr. Birgit Hald og Else Hansenmeyer, 
der også har virket som skolepsykolog. Begge er gået på pension, 
idet fr. Hansenmeyer dog stadig kommer og underviser tre timer om 
ugen.

Novemberuge 1985 bragte i lighed med mange tidligere års novem
beruger -18 i alt - mange gode initiativer frem. Det er min opfattel
se, at mødet mellem elever, lærere og forældre på kryds og tværs af
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Novemberuge 1986.
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alder og klassetrin bibringer alle, der deltager, store oplevelser, der 
giver skoleåret et ekstra indhold.

Kort før Rungsted Statsskole, eller som det nu hedder: Rungsted 
Gymnasium, flyttede fra disse bygninger, fældede ukendte gernings- 
mænd det gamle lindetræ i skolegården. Vi gravede roden op og stil
lede den væk, men ved omhyggelig pleje og pasning, viste det sig, at 
der var livskraft nok til at sende nye skud i vejret.
Da vores skole har en særlig tilknytning til Rungsted Gymnasium, 
ikke blot gennem disse bygninger, men også fordi vi i mange år var 
én og samme skole, besluttedes det i forbindelse med Rungsted 
Gymnasiums 10-års fest at skænke det gamle træ til den nye skole. 
Træet står nu på en hædersplads ud for gymnasiets festsal og var et 
midtpunkt for festlighederne på Rungsted Gymnasium den 5. sep
tember i år, hvor alle elever og gæster samledes om det genvundne 
træ sammen med rektor Bresson.
Den 14. juni gav anledning til at fejre et helt usædvanligt jubilæum 
for denne skole. Forretningsfører, landsretssagfører Niels Heilbuth 
havde da uafbrudt deltaget i denne skoles bestyrelse i 40 år.
Måtte jeg bede Dem om også her i aften at hylde Niels Heilbuth for 
hans lange og helt utrolige indsats for denne skoles virke, ve og vel!

Til slut vil jeg endnu engang varmt takke forældrekredsen, fordi den 
fortsat har vist den nuværende styrelse tillid. Vi vil stadig gøre vores 
bedste til, at denne skole med dens dygtige medarbejderstab på 40 
mennesker og med Carl Bengtsson som skolebestyrer, fremstår som 
det den er: en god og driftig skole, hvor vores børn oplever et rigt og 
harmonisk skoleforløb, der styrker deres selvstændighed og pligtfø
lelse og giver dem respekten for andre mennesker, uanset farve, 
baggrund eller nationalitet.
Inden jeg giver ordet til skolebestyreren, vil jeg gerne på Styrelsens 
vegne slutte af med at takke skolens tilsynsførende fru Nina Høite, 
hele lærerstaben, administrationen samt skolebestyrer Carl Bengts
son for et særdeles godt år på Rungsted private Realskole.

Ad pkt. 2
Herefter gav dirigenten ordet til skolebestyrer Carl Bengtsson, der 
omtalte de ”historiske” begivenheder i 1976, da skolen flyttede ind 
i sine nuværende bygninger.
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Forsamlingen godkendte formandens og skolebestyrerens beretning 
med akklamation.

Ad pkt. 3
Skolens forretningsfører fremlagde regnskab for året 1985.
Indtægterne havde været kr. 9.157.668,- og udgifterne kr. 8.983.850,-, 
således at regnskabet viste et overskud på kr. 173.818,-. Skolens 
egenkapital var pr. 31.12.1985 kr. 5.581.989,-.
Budget for 1987 fremlagdes udvisende et overskud på kr. 440.453,-.
I forbindelse med regnskabsfremlæggelsen oplystes det, at skolens 
ejendomme nu er vurderet til 26,3 mill. Friværdien i ejendommen er 
ca. 24 mill.

Ad pkt. 4
Efter lodtrækning var Anne Marie Janus og Jeanette Elmquist på 
valg. Der fremkom ingen modforslag. Begge blev genvalgt. .
De to suppleanter, Rune Hansen og Peter Grauballe blev genvalgt.

Ad pkt. 5
Valg af revisor. Centralanstalten for Revision genvalgtes.

Ad pkt. 6
Forslag.
Der var ikke indgået nogle forslag.

Ad pkt. 7
Eventuelt.
Formanden for Rungsted private Realskoles Forældre- og Elevfond, 
Erik Ingemann, aflagde beretning om Fondens aktiviteter.
Til Fondens styrelse valgtes:
Erik Ingemann, Per Friis-Jensen, Carl Bengtsson, Lone Dyrløv og 
Irene Taaning Johansen.
Fondens regnskab viste et overskud på kr. 66.000,-. Status balance
rede med kr. 84.000,- og Fondens egenkapital er p.a. kr. 183.000,-.
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der hilstes 
med akklamation fra forældreforsamlingen.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.10.
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SKOLENS STYRELSE

Skolens styrelse valgt på den ordinære genralforsamling den 24. sep
tember 1986.

H.C. Heidensieben, formand
Mogens Helle, næstformand
Chr. M. Ahlefeldt-Laurvig, kasserer
Jeanette Elmquist
Per Friis-Jensen
Anne Marie Janus
Finn Schrøder
Rune Hansen, suppleant
Peter Grauballe, suppleant

Skolens forretningsfører
Niels Heilbuth

I styrelsens møder deltager desuden
Carl Bengtsson, skolebestyrer
Palle Børgesen, viceinspektør
Ditlev Dæhnfeldt, viceinspektør
Svend Toft Andersen, lærerrådsformand
Irene Taaning Johansen, elevrådsformand

Skolens tilsynsførende, valgt af forældrekredsen:
Nina Høite
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LANDSRETSSAGFØRER NIELS HEILBUTH 
- 40 ÅRS VIRKE PÅ SKOLEN

13. juni kunne skolen fejre et helt usædvanligt jubilæum:
Skolens mangeårige forretningsfører og medlem af Styrelsen gen
nem en menneskealder - landsretssagfører Niels Heilbuth kunne 
denne dag fejre 40-års dagen for sin tilknytning til denne skole.
Det begyndte i sin tid med, at Niels Heilbuth blev valgt ind som 
medlem i Styrelsen ved en ekstraordinær generalforsamling. Senere 
fortsatte han som forretningsfører for skiftende styrelser.
Styrelser går, men Heilbuth består!
Niels Heilbuth har gennem alle årene virket for denne skoles ve og 
vel på utallige fronter. Hans energiske indsats og utrolige medleven 
i skolens hverdag har været af umådelig betydning og renommédan- 
nende for Rungsted private Realskoles hele virke udadtil.
Mange administrative og juridiske sager er blevet gennemført på fi
neste vis alene takket være Niels Heilbuths indsigt og dygtighed.
Dagen blev festligholdt med en middag på skolen, hvor også Niels 
Heilbuth i ord tilkendegav, at ”hans hjerte jubler af glæde, hver gang 
der sker noget til gavn for denne skole”.
Stilling som forretningsfører bestrides fortsat af jubilaren.

Niels Heilbuth i samtale med Bengtsson og tidligere formand E. Ar- 
denkjær-Madsen.
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ELEVRÅDET

Elevrådets forretningsudvalg består i skoleåret 1986/87 af:
Formand : Irene Taaning Johansen 8.y
Næstformand : Bo Jensen 9.y
Kasserer : Trine Glidov 8.x
Sekretær : Nils Mandrup Larsen 6.x

Som repræsentant i skolefonden sidder Irene, der også deltager i 
styrelses- og lærerrådsmøder.
Elevrådets kontaktlærer er Leif Kastner.
Elevrådet har igen i år kastet sig ud i arbejdet med de mange aktivi
teter, som præger skolens dagligdag:
Vi står for den daglige drift af skolens frugtbod i ”Børsen”, og arbej
der stadig på at gøre vareudvalget så sundt som muligt.
En stor del af frugtbodens overskud går til en fastelavnsfest for sko
lens mindre klasser.

Forretningsudvalget.
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Vi administrerer udlånet af den store sal til elever og forældre, der 
eftermiddag eller aften ønsker at spille badminton.
Der afholdes også skolefester for 6.-10. klasserne, og det har indtil 
nu været en stor succes.
I dette skoleår har elevrådet været i kontakt med andre elevråd i 
kommunen, bl.a. for at drøfte planer om at danne et fælles elevråd. 
Vi har i den forbindelse opdaget, at man på andre skoler har proble
mer med små, dagligdags ting, som vi her på skolen opfatter som 
selvfølgelige, og vi er da glade for, at elevrådets forhold på Rungsted 
private Realskole giver anledning til, at andre skolers elevråd øn
sker forhold som på vor skole.
Elevrådet håber derfor på fortsat godt samarbejde med skolens læ
rere, ledelse, styrelse og fond.

p.e.v.
Irene Taaning Johansen 

formand

Fra elevrådets tøndeslagning for de små.
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LÆRERRÅDET

Lærerrådets forretningsudvalg. Svend Toft Andersen, Inge Keil, 
Ingebjørg Ørmen.

Så gik endnu et samarbejdsår, og det på samme gode vis som det for
løbne udbrændte år.
Lærerrådets forretningsudvalg blev da også i august genvalgt for 
skoleåret 1986/87. Lærerrådet glædes fortsat over det gode samar
bejde til alle sider og ikke mindst over samarbejdet kollegerne imel
lem, såvel som over den positive holdning eleverne viser deres sko
le. Det er klart, at vi fortsat i samarbejde med skolens leder vil 
stræbe efter at tilføre skolen nye ideer til fremme af både det pæda
gogiske og praktiske samarbejde, såvel som de gode traditioner og 
holdninger.

ST
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® SKOLELÆGE *

SKOLELÆGENS OPLEVELSER

Mandag morgen. Et suk.
Vi har indskolningsundersøgelse for 1. klasse. Børnene har fået at 
vide, hvad der skal foregå - de har tidligere været oppe hos sund
hedsplejersken til vægt- højdemåling samt undersøgelse af syn og 
hørelse. I dag gælder det lægeundersøgelse.
Den første lille elev kommer ind, sætter sig tungt i stolen - gaber og 
tørrer sig i øjnene. ”Et isoleret tilfælde, ”tænker jeg”, med for sen 
sengetid en enkelt gang”. Men nej og ak! Den formiddag har jeg 
seks elever til undersøgelse, de fem er uoplagte - trætte - gabende, 
så kæberne er ved at gå af led!
Der tales søvn og sengetid med mødrene, der heldigvis alle er kom
met med i dag, og det fremgår klart, at børnene får for lidt søvn 
både i hverdagen og især fredag og lørdag aften, hvor de er oppe så 
længe de selv vil, for som der bliver sagt: de kan jo sove længe lørdag 
og søndag. Vist kan de da det, men søvnrytmen er ødelagt, og de er 
ikke udhvilede mandag til skoledagens start.
En moder beretter, at godt nok er hendes dreng ikke til at få op om 
morgenen, men han kan de tal og bogstaver, han har lært indtil nu. 
Bevares, men skolen er ikke kun tal og bogstaver, der er mange 
andre sammenhænge i skolesituationen, der kræver er veludhvilet 
og vågent barn.
Så derfor kære forældre!
I, der i forvejen gør så meget for Jeres børn, gør dem dog også den 
tjeneste at lade dem få den nødvendige søvn, det bliver først og 
fremmest til gavn for dem selv, men såvel familie som skolen vil have 
nytte deraf.

De venligste hilsener 
Anne-Merete Maury
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RUNGSTED PRIVATE REALSKOLES’s
FORÆLDRE- OG ELEVFOND

Det var med stor glæde, en smule stolthed - og dyb taknemmelighed 
til forældrene, at jeg i min egenskab af formand for fonden kunne af
lægge beretning om fondens arbejde for året, der gik.
Det lykkedes atter, at øge fondens egenkapital betragteligt, den ud
gør nu kr. 183.000,- ved års-regnskabets afslutning. Dette kan selv
følgelig kun lade sig gøre ved 100% opbakning fra forældre, elever, 
lærere og skolens øvrige personale. Den interesse - og entusiasme, 
der udvises for fondens arbejde og gøremål finder man næppe andre 
steder - og vi i fondens bestyrelse er fuldt ud klar over, at dette for
pligter.
Fondens to hoved-aktiviteter, det berømmelige andespil, hvortil 
bl.a. vore lokale handlende havde bidraget med flotte præmier, og 
vor store basar med flotte og mange gaver fra forældre, blev begge 
store tilløbsstykker - ja vort andespil kunne næsten ikke rumme alle 
de besøgende. Skoletaskerne, t-shirts, bluser og slipsene med sko
lens logo er blevet købt flittigt, og også dette salg har bidraget til det 
pæne økonomiske resultat. Det er i øvrigt en god ide til julegaverne!

Basar 86.
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Også i det forløbne år har fonden uddelt rejselegater til elever, lige
som fonden som noget nyt har uddelt to boggaver i forbindelse med 
årsafslutningen.
Med hensyn til fondens ambitiøse projekt om en lejrskole-ejendom 
på ”landet”, har vi set på ca. 35 ejendomme, uden at disse kunne ho
norere de af os stillede krav. Der er jo mange ting, der skal gå op i en 
højere enhed - økonomi, miljø, kvalitet, egnethed m.m. Det skal 
være et tilbud til alle - og ikke en forpligtelse, og hermed tænker jeg 
specielt på, at et sådant sted ikke bør være en økonomisk belastning 
- men faktisk hvile i sig selv. Tiden arbejder for os, og fyldt med op
timisme arbejder vi i fondens bestyrelse med denne opgave.
Til slut vil jeg rette en varm tak til alle, der på den ene eller anden 
måde har hjulpet og bidraget til fondens arbejde i det forløbne år, og 
samtidig vil jeg være så ubeskeden også i det nye år at bede om at 
støtte fondens aktiviteter - til glæde for vore børn. Tak for et dejligt 
år.

Erik Ingemann 
formand

Basar 86.

31



IDRÆTSDAG
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SKOLEMESTERSKABER 1986

Piger:
Højdespring : Karin Ptaszek 1,3 m.
Længdespring : Dorte Buck Hansen 3,90 m.

Marianne Friedmann 3,90 m.
60 m løb : Dorte Buck Hansen 8,8 sek.

100 m løb : Marianne Friedmann 14,8 sek.
800 mløb : Marianne Friedmann 2,49 min.
Spydkast : Irene Taaning Johansen 26,5 m.
Boldkast : Karin Ptaszek 46,4 m.

Drenge:
Højdespring Christian Clausen 1,55 m
Længdespring Bo Jensen 4,65 m
60 m løb Bo Jensen 8,1 sek

100 m løb Bo Jensen 13,3 sek
800 m løb Thomas Poulsen 2,23 min
Spydkast Bo Jensen 35,3 m
Boldkast Mikkel Juhl 65,5 m

BADMINTONMESTERSKABER SKOLEÅRET 85/86

Mix-double 
Pige-single 
Pige-double 
Drenge-single

: Anne Charlotte Storm I Thomas Friis-Jensen 8.y
: Benedicte Flamand 7.y
: Louise Lindhardt I Vibeke Steen Hansen 6.x
Mads Eiby 9.y

Drenge-double : Michael Steen Hansen/Mads Eiby 9.y
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FRA SKOLENS BILLEDBOG:

1. klasse pynter juletræet.
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Velkommen Henrik!
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FØRSTE SKOLEDAG
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JULEKONCERT

AFSLUTNING
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LUCIAOPTOG

LEJRSKOLE
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SKOLELEJR 1986

PÄ BESØG I 10. KLASSE
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TILSKUERE TIL LÆRERKAMPEN

FERIESKOLE SOMMEREN 1986
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VI ER ARTIGE BØRN...
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DETFRIE SKOLEVALG
SKAL FASTHOLDES
OG STYRKES
Af forsvarsminister 
Hans Engeil, ME

Alle forældre ønsker den bedst 
mulige fremtid for deres børn. 
Uddannelse og fremtidsmulig
heder hænger uløseligt sammen. 
På samme måde ved vi, at frihe
den til at vælge skaber størst til
fredshed. Det er derfor vigtigt, 
at denne frihed også findes i ud
dannelsessystemet. Her i landet 
har vi en god og lang tradition 
for det frie skolevalg. Vi har un
dervisningspligt, men derimod 
ikke skolepligt. Takket være det 
frie skolevalg har vi som for
ældre en mulighed for at opnå 

indflydelse på den pædagogiske og holdningsmæssige orientering, 
der danner grundlag for vore børns undervisning. Denne ret er af 
helt afgørende betydning og derfor må det også i de kommende års 
uddannelsespolitik være et væsentligt mål at fastholde og styrke det 
frie skolevalg.

Indenfor de seneste 10-15 år har denne frihed i skolevalget ført til, at 
et stigende antal elever og forældre har foretrukket de private skoler 
fremfor folkeskolen. I dag går således omkring 67.000 eller 10% af 
alle skoleelever i private skoler. Det er gennem de seneste 8 år en 
stigning fra 6,8 til 10%. Hvad er baggrunden for privatskolernes sti
gende popularitet? Årsagen er formentlig først og fremmest en tvivl 
og usikkerhed hos mange forældre om, hvorvidt deres børn får til
strækkelige kundskaber og færdigheder i folkeskolen. Vi må nok er
kende, at den relativt større søgning til de private skoler i de senere 
år skal ses på baggrund af folkeskoleforliget i 1975 - et forlig, som 
Det konservative Folkeparti stemte imod - og som af mange blev 
oplevet som en svækkelse af folkeskolens formålsparagraf og der
med skolens profil. Den blødere formulering gav ikke den fasthed 
og klarhed, som mange forældre ønskede. En undersøgelse af årsa
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gen til den stigende tilgang til de frie skoler er fornyligt blevet fore
taget i Gladsaxe Kommune, hvor ikke færre end 17% af kommunens 
skoleelever i dag går i private skoler. Denne undersøgelse har givet 
et fingerpeg om, hvad forældrene især tillægger stor vægt, når de 
sammen med deres børn træffer beslutning om skolevalg. Af under
søgelsen fremgår det bl.a., at over halvdelen af de forældre, hvis 
børn i dag går i folkeskolen, ikke føler, at deres forventninger ind
fries for såvidt angår skolens faglige indhold.
Hovedparten af de forældre, der har valgt den private skole, har 
ifølge undersøgelsen især lagt vægt på den private skoles gode un
dervisning og den bestemte profil - både med hensyn til kravene til 
orden, faglig indlæring og pædagogisk retning. Endelig viser under
søgelsen, at en stor del af denne forældregruppe får deres forvent
ninger til den private skoles faglige indhold indfriet, hvorimod kun 
en trediedel af de forældre, hvis børn går i folkeskolen, er tilfredse 
med undervisningens faglige indhold.
Det er naturligvis et resultat - som sammen med ant re erfaringer - 
må give stof til politisk eftertanke, når det gælder : kolens fremtid. 
Det vil - set ud fra alle hensyn - være uheldigt og ul rkkeligt, hvis en 
række uløste problemer omkring folkeskolens faglige niveau, den 
pædagogiske linie m.v. - fører til en fortsat svækkelse af folkeskolens 
placering. Det kan ingen være tjent med. Det vil være ganske util
fredsstillende, hvis den stigende søgning til de private skoler først og 
fremmest udspringer af utilfredshed med folkeskolen. Så er der no
get galt - og noget bør gøres for at styrke folkeskolens indhold.
Men skal det frie skolevalg have mening, bør de private skolers mu
ligheder forbedres. Dette var også baggrunden for nedsættelsen af 
det såkaldte Lauge Dahlgaard-udvalg, som for et par år siden fik til 
opgave at kulegrave tilskudsordningerne til de private skoler ud fra 
et ønske om forenkling og større dispositionsfrihed for den enkelte 
skole. Udvalgets arbejde er nu resulteret i en betænkning, hvor det 
anbefales at ændre tilskudsordningen til private skoler fra at være et 
refusionssystem til bloktilskudsordninger i relation til driftsudgifter 
vedrørende bygninger. Fremover skal 92% af tilskuddet til driften af 
private skoler ydes i form af bloktilskud, mens kun 8% bliver egent
lige refusionstilskud. Forslagene fra udvalget skal nu omsættes i et 
lovforslag som undervisningsministeren påregner at fremsætte sna
rest i Folketinget - senest 5. januar. En omlægning som foreslået in
debærer ikke alene administrative forenklinger, men gør det også 
muligt for den enkelte skole - i tæt samarbejde med elever og for
ældre - at disponere friere.
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Forslaget om ændringer af tilskudsordningen understreger regering
ens ønske om at fastholde og styrke det frie skolevalg. En forudsæt
ning er en velfungerende folkeskole, samt private skoler, der har 
muligheder for at udvikle deres egen form og identitet. Det kræver 
en større grad af decentralisering og selvstændighed, hvilket regerin
gens forslag er et udtryk for. Kun gennem en sådan politik får det 
frie skolevalg et reelt indhold - og det bør netop være målet.

H.E.

I Hørsholm går over 20% af kommunens børn i private skoler. 
red.

SKOLEN PÅ POSTKORT ANNO 1910.

En af skolens forældre fandt dette kort i en boghandlerkasse i 
London.
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ELEVFORDELING

Vore elever kommer fra 15 kommuner:
Kommune elever
Hørsholm 245
Karlebo 99
Helsingør 42
Fredenborg/Humlebæk 29
Birkerød 10
Søllerød 11
Allerød 3
Lyngby/Tårbæk 2
Møn 2
Gentofte 2
København 1
Glostrup 1
Farum 1
Stenløse 1
Hillerød 1
I alt 450

ELEVER PÅ GYMNASIUM I 1986

Antal ansøgninger:
Rungsted Gymnasium 17
Øregaard 2
Espergærde 1
N.G.G. 1
GI. Hellerup 2
N. Zahle 4
Holte 1
Studenterkursus 2
Ialt 30

Heraf 
samt

19 matematiske
11 sproglige



VI STJAL BØRNENES BARNDOM
Af Brita Stenstrup

»BZernes forældre er nødt til at sige, at de er stolte af deres børn. 
De plages jo af dårlig samvittighed. Men hvad er det for forældre, 
som jublende sender deres børn på barrikaderne, hvor de risikerer 
at skade andre end sig selv?«
Bjarne Reuter, forfatter med et solidt tag i børn og unge er forarget. 
For ham er BZerne eksempler på den børnegeneration, der blev 
svigtet af deres forældre og et dirigerende samfund.
Børnene og de unge, som fordriver tiden ved spillemaskinerne i Pa
lads-teatret er en anden side af samme problem, siger Bjarne 
Reuter. »Jeg kan blive helt elendig af at se dem stå og flå i maskiner
ne. BZerne er i det mindste bevidste og aktive. Deres jævnaldrende 
i Palads er totalt apatiske. Det sidste er langt det værste.
Alle er de børn født mellem 1968 og 1972 af forældre, som meldte sig 
ud af forældrerollen. 68-generationen.
Krisen er nemlig ikke af økonomisk art. Den er moralsk. Den sok
kel, samfundet hvilede på i århundreder, blev brudt ned i tresserne 
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med ungdomsoprøret. Et oprør, der udsprang af overskud, ikke so
cial nød. Da folk fik vind i sejlene - også økonomisk, gav de sig til at 
formulere nye krav til tilværelsen.
Al energi, alle vore penge blev sat i det hjem, hverken børn eller 
voksne gider eller kan holde ud at være i.
Vi efterlever parolen: hver mand sit kakkelbadeværelse - med 
bregne i vindueskarmen. Børnene kommer ind som en trediepriori- 
tet efter parcelhuset i gule mursten og den blå Toyota. Stavnsbåndet 
blev genindført. Debatten om, hvordan samfundet burde indrettes, 
udeblev desværre.
Halvfjerdserne blev familiens missing link. Pludselig blev familien 
atomiseret. Den blev borte for barnet. Dets tilværelse blev fra vug
gestadiet iscenesat af pædagoger. Forældrene overlod til børnehaver 
og fritidshjem at forsyne barnet med de nødvendige normsæt og mo
ralkodekser.
Forældrene nægtede børnene det mest værdifulde, man kan give sit 
barn: den voksnes indsigt og den ældres erfaring, som hindrer bar
net i at gøre de samme fejltagelser.
Vi skabte de allerbedste forudsætninger for den største generation 
af forbrugere af film, bøger, tv og musik. Vi uddannede en hel gen
ration til at sidde og glo - og det blev den god til.
Man begik historiens største tyveri, da man stjal børnenes barn
dom.«

Nyt ungdomsoprør
Men Bjarne Reuter tror på et nyt ungdomsoprør. Sådan engang i 
slutningen af firserne, når nye unge forældre blæser på politiske ob
servanser og finder sammen om et familieoprør.
»Kald mig en blåøjet optimist, men jubelår vil oprinde for familien. 
Det bliver nok ikke BZerne, der får børn. De er for skræmte. De 
ved, hvad det vil sige at være i vejen for deres forældre.
Men de fleste unge vil indrette sig anderledes end deres forældre. 
De har opdaget, at vor model for en ideel tilværelse var falsk. De vil 
acceptere at gå ned i løn og være lidt fattigere for at være sammen 
med deres børn.
Men så skal de, der planlægger for os, finde ud af, at de må tilbyde 
familierne andre samværsformer.
I dag sidder jeg og min familie lige som andre i suppedasen og lader 
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os styre af prioriteterne. Det indrømmer jeg. Men vi og vore børn 
ville da være lige så lykkelige i en etageejendom, hvis jeg var sikker 
på, at de andre børn i ejendommen også var hjemme. Det er sun
dere at lege på gaden og rende ind en gang imellem og få tørret næ
sen hos en voksen end at gå på fritidshjem.
Selvfølgelig må vi tage afstand fra barrikader og kasten med mur
brokker i en sag, der drejer sig om et ungdomshus og ikke en krig 
mod Pinochet. I Ryesgade kastes der med alt for store sten.
Men jeg forstår godt, at ensomme børn og unge gør oprør mod et 
samfund, som bestemmer, at de unge har bedst af fortsat at bo iso
leret i små æsker. Hvis de ældre i De gamles By havde kræfterne, 
ville de også gøre oprør mod at blive buret inde, overladt til ensom
heden.«

Jeg står fast på min uret
Bjarne Reuter udøver selv den gammeldags forældrerolle. Han står 
fast på sin ret og navnlig på sin uret over for børnene. Det skal man 
have lov til som forældre. Det er forældrenes pligt og ret at sætte 
grænser, og det er forældrene, der slækker på grænserne, efterhån
den som de anser, at barnet er modent til at påtage sig et større an
svar. Andet kan han ikke leve med, siger han.
Han har grebet sig selv i at være forælder med både livrem og seler, 
som han siger. »Vi drøftede en aften med min 14-årige søn, om han 
skulle tage 10. klasse med eller gå i gymnasiet. Selv har han ingen 
idé om, hvad han vil være. Så hører jeg mig selv sige. OK, tag du din 
studentereksamen, det er det sikreste . . . Jamen, det ville også være 
uansvarligt, hvis jeg sagde: Tag du bare på tommelfingeren efter 9. 
klasse, min dreng. Der stikker noget af en livsforsikringsagent i os 
alle.
Men alt for mange forældre i dag mangler viljen til at stå fast. For- 
ældre er bange for at blive upopulære hos deres børn.
Jeg forstår godt, at forældre har svært ved at sætte hælene i jorden, 
hvis de kun har ulvetimen mellem kl. 18 og 19 til rådighed til at op
drage deres børn. Så er det svært at træffe et valg mellem at sige nej 
- eller måske ja.
Alle forældre oplever deres livs fallit, når de skal kaste sig ud i at op
drage. Så opdager vi, hvor lidt vi kan. Jeg tror ikke på forældrekur- 
ser. Man skal blot have mod til at være sig selv. Det er det allervig
tigste.
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Jeg kan huske, da jeg sad på gulvet og legede med lego-klodser med 
den mindste af drengene. Jeg hadede at lege med klodser, og han 
vidste, at jeg hadede det. Hvorfor skulle jeg også sidde der og være 
pædagogisk, når han hellere ville selv, og jeg hellere ville læse i en 
bog?
Jeg giver den mor ret, som forleden i Berlingske Tidende ærgrede 
sig over, at hun burde have dårlig samvittighed, fordi hun passede 
sin karriere. Hvis vi ellers passer vor forældrerolle, har vi kun grund 
til dårlig samvittighed over for vore børn, når vi stikker dem en tier, 
for at købe os en stunds frihed - måske.« B.S.

Skolen 4. maj 1986.
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IDYL
af
Dave Lackeed

Ved Afrika’s østkyst ligger den 
eksotiske ø Mauritius - et land 
fuldt af kontraster og forskellig
heder.
Mauritius er ganske givet et af 
verdens smukkeste steder, i be
siddelse af naturlig skønhed og 
charme. Fortryllelsen ligger nok 
i de fantastiske bjerglandskaber 
og vajende palmer, men også i 
de solvarme strande og smukke 
kystformationer. Alt dette gør 
Mauritius til et feriested - måske 
særlig for europæere - med tem
pereret klima og konstant sol
skin.

Øen er meget lille, på størrelse med Bornholm, men alligevel med 
en befolkning på 1 million.
Rent historisk er Mauritius ganske interessant. Øen blev først opda
get af araberne, der blev en kort periode, men af ukendte grunde 
forlod de øen igen uden at have sat spor.
Det menes, og historikere støtter opfattelsen, at efter denne korte 
periode, hvor orientalere beboede øen, kom en gruppe portugisere 
endnu engang på ”fransk visit”. Ingen ved, hvorfor de kom, eller 
hvorfor de kort efter forlod Mauritius.
I kolonitiden kom nu hollænderne. De introducerede sukkerrørene 
og takket være det hollandske folk, eksisterer Mauritius i dag øko
nomisk uafhængigt. Hollænderne nåede dog at gøre ubodelig skade, 
idet de så godt som udryddede Dodo’en, en ca. 7 kg. tung fugl med 
meget dårlige flyveegenskaber. På grund af akutte forsyningsvan
skeligheder, blev denne fugleart nedslagtet med hård hånd.
Men også hollænderne trak sig tilbage. Det menes idag på grund af 
klimaet, der jo er uens fra det vante.
Nye tider, nye skikke. Franskmændene slog sig ned for at blive til 
omkring 1810. De tog stor del i den sociale udvikling og var til god 

56



hjælp. Men snart rejste også de. Englænderne kom til og findes sta
dig i stor udstrækning.
For at give et ligevægtigt billede af Mauritius må jeg også omtale den 
nuværende befolkning og deres rødder. Befolkningen er sammensat 
af forskellige etniske grupper. Der er den hvide gruppe, nedstam- 
mende fra de første franske kolonister, og der er den farvede grup
pe, der hovedsagelig er resultater af blandede ægteskaber og endelig 
gruppen af afrikanske indvandrere.
Endvidere findes en mindre kinesisk gruppe, der sidder på meget af 
handelslivet, samt en muslimsk gruppe. Sidst men ikke mindst 
Hindu-gruppen, den største og væsentligste gruppe. Disse er af ind
isk afstamning.
Tilsyneladende uoverskuelig, men vi har alligevel levet sammen nu i 
mere end 200 år på trods af forskelle i tro, race og farve samt alle de 
ting, der ellers skiller os fra hinanden. Mauritius er ofte omtalt som 
”den fredelige sameksistens’ højborg”.
Hvad angår klimaet er der ingen tvivl om, at Mauritius - Dodo’ens ø 
- er placeret under de allersmukkeste himmelstrøg i det Indiske 
Ocean. Der findes kun to årstider. Vinteren er mild og kan på ingen 
måde sammenlignes med den kolde og snefyldte vinter, der hænger 
som en mørk sky over Europa. Vor vinter er lige så sød som vort 
sukker! Til gengæld kan sommeren være næsten uudholdelig - man 
føler sig doven og uoplagt i middagstimerne.
Hvis du nogensinde vil til Mauritius er det nok klogt at købe returbi
letten med det samme; det kræver noget af turisten at tilpasse sig 
Mauritius’ klima. Det meste af tiden viser klimaet sig dog fra sin 
venlige side og giver fint opholdsvejr med en sol, der giver øen et 
næsten glansbilledeagtigt skær - billedet af et land der flyder med 
mælk og honning.
Altså hvis du nogensinde kommer til Mauritius, vil du altid føle dig 
hjemme. Dine drømme bliver til virkelighed, og du kan være sikker 
på en varm velkomst fra de indfødte. Du vil kunne sige, at du har 
besøgt en ø, der rummer hele verden!! D.L.
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ET BREV
TIL DE NYE FORÆLDRE

Barndommens skole er den stær
keste oplevelse et ungt menne
ske tager med ind i den voksne 
verden - en oplevelse, man ven
der tilbage til gang på gang i 
erindringens blide lys.
Det er derfor vigtigt, hvilken 
skole man som forældre vælger 
for sine børn de første år af sko
leforløbet. Der er i dag flere 
valgmuligheder og det er nok in
gen tilfældighed, at de private 
skoler er inde i en udvikling så 
markant, at det vækker bekym
ring og skaber selvransagelse i 
folkeskole-kredse.
Men hvad er det da, de private 

skoler kan, som folkeskolen ikke magter helt så fuldt? Og hvorfor 
vælger flere og flere forældre at sende deres børn til de private skoler 
- og tilmed betale for det?
Rungsted private Realskole er nok ikke en typisk privat skole. Den 
kører sit eget løb, har opbygget sine egne traditioner, markerer sko
leåret med en række arrangementer, som har det fællestræk, at for- 
ældre-kredsen føler sig tæt knyttet til det liv og den dagligdag, der 
udfolder sig på skolen.
Som forældre kan man selvfølgelig vælge ikke at deltage i disse ar
rangementer, og iøvrigt overlade det til skolen og lærerstaben at 
sørge for den bedst mulige undervisning af sit barn. Men det føler vi, 
der har haft vore børn på Rungsted private Realskole siden 1979, er 
en dårlig ide. Simpelthen fordi, man snyder sig selv for en stribe dej
lige oplevelser, man ikke blot har fælles med sine børn, men som 
man også kan dele med andre engagerede forældre.
Rungsted private Realskole er præget af en varm disciplin, en 
grundlæggende sund undervisningsform, der hele tiden ajourføres 
og som for mange fags vedkommende ligger år forud for folkesko
len. Men det er også en skole, hvor interessen for eleverne ikke hø
rer op, når sidste skoletime er sluttet eller når ferien står for døren. 
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Skolens lærerstab og ledelse lever med i børnenes verden - og det er 
bl.a. her de specielle aktiviteter/arrangementer markerer sig.
Lejrskoler, skolefester/klassefester, basarer, andespil etc. er vel typi
ske aktiviteter i alle skoler, men Rungsted private Realskole har 
mere end det. Eksempelvis nogle smukke, stilfulde arrangementer 
før juleferien og ved skoleårets afslutning i slutningen af juni. Spe
cielt ved disse arrangementer, hvor forældre simpelthen står i kø for 
at være med, fornemmer man skolens ”ånd og tanke”, en kulturtra
dition, der binder generationerne sammen - forældre/børn - og som 
bekræfter skolens pædagogiske linie.
Men det største arrangement, hvor forældrekredsen er meget aktiv 
er dog ”Novemberugen”, en fast tradition hvert år. I denne uge af
vikles alt fra foredrag, film, video, workshop, hobbyprægede aktivi
teter, gastronomi - og 117 andre ting. I denne uge syder skolen af liv 
og arrangementer, som både lærere, elever og forældre tager ivrigt 
del i. Det er aktiviteter, der ikke kun er knyttet til skolens norma- 
le”arbejdsdag”, men involverer aftenerne ugen igennem. Måneder 
før ”Novemberugen” løber af stabelen, har en gruppe af lærere i 
samarbejde med forældrene været i arbejde for at programmere 
ugen. Det, der især fremhæver dette arrangement er forældrenes ak
tive medvirken. De fortæller om deres job, indenfor alle de er
hvervsgrene, man kan drømme om, og deltagerne/tilhørerne er en 
blanding af forældre og børn - med en lærer, som indbyder.
Hvert år får Rungsted private Realskole nye elever, og nye forældre 
indbydes til at tage del i skolens verden. Det tilbud synes vi, de nye 
forældre skal tage imod, for det byder på oplevelser skoleåret igen
nem.
Børnenes verden er dog i denne sammenhæng det vigtigste. Hvor
dan trives de på Rungsted private Realskole?
De trives godt. Og det gør de især, fordi de fra starten af skoleforlø
bet får at vide, hvilke rammer der sættes for deres udfoldelser. Der 
går ikke lang tid, inden de ved, hvad de må og ikke må, hvad der ac
cepteres og hvad der ikke accepteres. Indenfor disse rammer - og de 
er vide - er der frit løb for kreativitet, det musiske og frem for alt får 
børnene samtidig med undervisningen en opfattelse af de mere soci
ale sammenhænge i forhold til det samfund, som skolen er en del af.
På Rungsted private Realskole er der morgensang - og morgenbøn 
- hver morgen. Præcis på slaget 9.20 er den store gymnastiksal fyldt 
med børn og lærere. Minutterne før morgensangen indledes, syder 
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salen af tummel og leg - og støjniveauet er højt - men i samme se
kund skolens leder træder frem foran børnene med sangbogen slået 
op, falder der ro over gemytterne. Så bliver der sunget og bedt fa
dervor - og få minutter senere er salen tom - og undervisningen 
fortsætter. Et fast ritual, en god tradition - og for børnene en sund 
start på skoledagen.
Da vi tilbage i 1979 besluttede os for at kontakte Rungsted private 
Realskole for at sende vort første barn i forskole havde vi en samtale 
med skolebestyrer Carl Bengtsson. Jeg husker endnu denne samta
les afsluttende spørgsmål - og svar.
- Carl Bengtsson, hvad er det egentlig, der adskiller denne skole i 
forhold til folkeskolen, når det gælder barnet?
Carl Bengtsson så på mig, rettede lidt på brillerne og svarede: - Helt 
enkelt sagt: Her på skolen tillader vi os udover undervisningen også 
at opdrage børnene uden først at spørge forældrene om lov . . .
Den pædagogiske holdning praktiseres stadigvæk på Rungsted pri
vate Realskole, og så længe denne holdning fastholdes, vil skolens 
fremtid også være sikret.

Jan Cortzen
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Er det kunst - er det formningsarbejde - eller er det spild af mate
rialer?
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SKOLENS PERSONALE I SKOLEÅRET 1986/87

1. række fra venstre:
Palle Børgesen, Kirsten Poulsen, Kirsten Birkmose, Carl Bengtsson, Fulvia Bengtsson, Ditlev 

Dæhnfeldt, Kjeld Rønn Christensen, Ulla Børgesen.

2. række fra venstre:
Leif Kastner, Vibe Orm Hansen, Elsebeth Beck-Friis, Ellen Schiødt, Else Gertov, Aslaug Perkov, 

Else Jespersen, Ingebjørg Ørmen, Elisabeth Lund, Torben Madsen.

3. række fra venstre:
Kirsten Alsing, Mette Nielsen, Lone Dyrløv, Else Hansenmeyer, Per Christensen, Per Simonsen, 

Erik Frimand Jensen, Finn Jensen, Laila Cording.

4. række fra venstre:
Annette Lucht Olsen, Dave Lackeed, Inger Margrethe Laursen, Jens Nyegård, Mette Greve, 

Svend Toft Andersen, Inge Keil, Patricia Søndergaard, Robert Huntingford.

Ikke til stede:
Bente Bentzen, Kirsten Bünger, Arne Plambeck, Bente Willumsen.



KLASSELÆRERFUNKTIONEN

Det er et særkende for dansk skole, at en enkelt lærer af eleverne, af 
deres forældre, af kollegaerne og af skolens ledelse opleves som an
svarlig for såvel de enkelte elever som for den pågældende klasse. 
Denne lærer kaldes klasselærer.
Klasselærersystemet er en væsentlig del af grundlaget for skolens so
ciale arbejde såvel som for mange forhold i forbindelse med elever
nes daglige arbejde.
Klasselæreren modtager som regel eleverne i 1. klasse og følger dem 
gennem mange skoleår - ofte gennem hele skoleforløbet. Klasselæ
reren vil også i de sidste skoleår være den lærer, der for eleverne står 
som ”deres egen lærer”. Praksis viser, at klasselærerens arbejde ikke 
bliver mindre med elevernes stigende alder. Det er ofte, som om ele
verne netop i de sidste skoleår har endog meget behov for kontakten 
med klasselæreren som den lærer, de kan tale med om ”andet end 
fag”.
Det har således vist sig i det daglige arbejde, at klasselærersystemet 
næsten altid opleves som noget meget centralt af elever, hjem og læ
rere.
Klasselæreren får i årenes løb et nøje kendskab til den enkelte elev 
og som regel også til dennes baggrund.
Klasselærerfunktionen varetages bedst af en lærer, der underviser 
klassen mange timer i løbet af ugen. Han er derfor oftest, men ikke 
nødvendigvis også dansklærer.
Klasselæreren har hovedansvaret for de sider af klassens og elever
nes tilværelse, som ikke direkte kan henføres til et bestemt fag. Det 
kan dreje sig om den enkelte elevs situation i skolen, om klassens 
forhold til andre klasser eller lærere, om forholdet mellem skole og 
hjem eller om elevernes muligheder for at få den mest hensigtsmæs
sige uddannelse. Det kan også dreje sig om de såkaldt ”timeløse” 
fag, kontakten til skolens specialundervisning m.v.
Rent praktisk kan klasselærerens arbejde deles i et antal delfunkti
oner: koordinator, rådgiver, underviser, miljøskaber, kontrollør og 
administrator.
Koordinatoren: Som koordinator har klasselæreren en central posi
tion i skolesystemet ved at indsamle, koordinere og formidle infor
mation mellem eleverne og en række parter. Dette forhindrer af
gjort ikke, at parterne eller eleverne enkeltvis eller som gruppe selv 
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søger kontakt med hinanden. Men alle, der arbejder i og omkring 
skolen, ved, at de kan henvende sig til klasselæreren og få et indtryk 
af både den enkelte elevs og klassens situation.
Rådgiveren: Klasselæreren har en langvarig og nær kontakt med den 
enkelte elev under forskellige forhold og i forskellige situationer, og 
eleven får derved tit et tilhørsforhold, der giver tryghed. Dette giver 
en god baggrund for klasselæreren som rådgiver.
Underviseren: Ud over at være underviser i et eller ofte flere skole
fag har klasselæreren ansvaret for, at en række emner bliver fremlagt 
og diskuteret af klassen, også gerne ved andre læreres medvirken.
Det drejer sig blandt andet om seksualoplysning, færdselslære, ud
dannelses- og erhvervsorientering, oplysning om udbredte nydelses- 
og rusmidler og biblioteksorientering.
Miljøskaberen: Hermed menes, at klasselæreren først og fremmest 
må tilstræbe at lede og støtte klassen så hensigtsmæssigt, at eleverne 
trives i klassen. Klassens klima bør være så trygt, tolerant og åbent, 
at de enkelte elever støttes i deres sociale og personlige udvikling og 
derved bliver funktionsdygtige medlemmer af klassen.
Ud over samværet i undervisningssituationerne vil det desuden ofte 
være klasselæreren, der tager initiativet til skolefester, teaterture, 
ekskursioner, lejrskole m.v.
Kontrolløren og administratoren: På skolens vegne er klasselæreren 
ansvarlig for kontrollen med elevernes fremmøde på skolen. Han 
må desuden medvirke til, at skolens regler og normer følges, at ele
vernes aktivitet udfoldes inden for de afstukne rammer, og - såfremt 
de ikke gør det - hjælpe med til iværksættelse af de nødvendige for
anstaltninger. Klasselæreren er også ansvarlig for kontaktbøger, ka
rakterbøger m.v.
Som det fremgår af ovennævnte betragtninger har en klasselærer et 
stort og betydningsfuldt arbejdsområde og ansvarsfelt - men samti
dig dermed også mulighed for en lang række spændende og varie
rende oplevelser, og jeg kan da tilføje, som klasselærer på Rungsted 
private Realskole igennem samtlige mine 7 år som lærer - heraf de 
sidste 2 år som ”dobbelt-klasselærer” - at arbejdet med børnene al
drig bliver ensformigt og trist, og klasselærerjobbet alt i alt rummer 
en lang række interessante og udviklende kontakter til elever og for
ældre med det tilfælles:
at skabe en tryg og indholdsrig skolegang for eleverne på Rungsted 
private Realskole. P.S.
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IN MEMORIAM

En af skolens meget trofaste venner, maleren Margrethe Loerges, 
døde i maj 1986.
Margrethe Loerges blev født i København, men boede som barn på 
Vallerød Banevej og blev 1. august 1933 optaget som elev på ”Den 
lille skole”, som hun altid omtalte vor skole. Siden da omfattede 
hun skolen, dens elever, lærere og hele liv med stor kærlighed.
Margrethe Loerges var oprindelig maler af den naturalistiske skole 
med vestjyske landskabsmotiver som et kært speciale, men i de se
neste år blev hun bedst kendt som en flittig forfatter til en række po
pulære bøger om Skagensmalerne og kvinderne bag dem.
Vi havde ofte besøg af Margrethe Loerges. Skolen ejer mange af 
hendes billeder, der er ophængt på gange, klasseværelser og på læ
rerværelset. Der vil være mange gamle elever, der aldrig vil glemme 
de timer, hvor hun foran sit store billede fortalte om farver, følelser, 
natur og kunst. Flere gange har Margrethe Loerges i ”November
ugen” glædet mange med foredrag om Skagensmalerne.
Margrethe Loerges besøgte os i dagligdag og til fest, og vi blev altid 
inspireret af hendes tilstedeværelse. Nu glæder vi os daglig over hen
des smukke kunst. K.A.
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ODYSSEUS

Odysseus er et græsk sagn. Fortællingen foregår 2000 år før vores 
tidsregning. Odysseus handler om hans hjemrejse til sin ø Ithaka.
5 .y bestemte at opføre Odysseus. Først blev alt det praktiske ordnet, 
så som dato, tid og sted. Vi havde bestemt, at vi ville opføre 3 ud
drag af hans oplevelser, d. v.s. vi ville opføre Polyfemas, Kirke og op
røret med bejlerne. Datoen blev sat til den 6. december (det er en 
fredag). Vi tænkte også på at få en scene, men det måtte vi opgive.
Nu skulle rollerne uddeles. Det gik for sig sådan, at vi blev skrevet 
på til det, vi gerne ville være. Så trak vi lod, den der fik krydset fik 
rollen. Der var tre Odysseuser, en til hvert stykke. Der var 10 kri
gere i de to stykker og 8 bejlere. Derudover var der enerollerne. Alt 
tilbehør, så som sværd, skjolde, økseøjerne og Polyfemas hoved blev 
lavet i sløjdtimerne. Kulisserne blev lavet i formningstimerne. Gri
semaskerne i håndarbejdstimerne.
Vi øvede os meget, og det blev bedre og bedre for hver dag. Vi 
skulle have generalprøve om formiddagen, hvor vi skulle opføre 
stykket for børnehaveklasserne og førsteklasserne.
Nu kom dagen, hvor det skulle ske. Vi mødte kl. 8.30 og skulle spille 
kl. 10.00. Vi begyndte at klæde om kl. 9.30, der var stor spænding, 
alle var nervøse. Desiree skulle starte med at slå på gongongen, hvo
refter Uffe skulle fortælle en masse om stykket, så skulle Polyfemos 
begynde.
Det gik meget godt. Kirke og bejlerne klarede det også godt. Til 
sidst sang vi nogle sange vi havde digtet, så var stykket færdigt, 
generalprøven var overstået, så var der kun at vente til om aftenen.
Vi kom en halv time før forestillingen. Der skulle komme 85 menne
sker, så man var meget spændt. Det var nogle meget flotte dragter, vi 
havde på. Da alle var kommet, gik vi i gang. Desiree slog på gon
gongen, Uffe læste op og Polyfemos gik i gang. Det gik fint, der kom 
bare et lille teknisk uheld, fordi der lige pludselig var en, der be
gyndte at grine, men det holdt hurtigt op.
I Kirke-stykket havde vi nær væltet en kulisse, men ellers gik det 
fint, bejlerne forløb uden uheld, så kom sangene, men da der var to, 
der skulle slutte aftenen af, og de sagde: "Nu vil vi slutte aftenen af 
med et slag på gongongen” kunne vi ikke finde den, men til sidst lyk
kedes det. Der blev klappet meget, og jeg tror det blev en succes al
ligevel.
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DET GAMLE TRÆ . . .

For mere end 10 år siden, endnu mens skolens bygninger husede 
Rungsted Statsskole, blev skolens gamle lindetræ en mørk nat fæl
det, så kun en fattig stub stod tilbage midt i skolegården. På det tids
punkt følte vi på Rungsted private Realskole os allerede som mede
jere af skolens herligheder, hvortil vi regnede det gamle træ.
Vi blev grebet af den afmægtige harme, som fylder en, når man stil
les over for meningsløst hærværk. Men vi kunne ikke gøre noget ved 
det skete. Og dog: måneder senere, da vi flyttede ind i bygningerne, 
plantede vi vores eget træ på lindens plads, mens den gamle stub 
blev stillet til side i en krog af parken for ved lejlighed at blive kørt 
til lossepladsen. Der stod den. Og en skønne dag begyndte den at 
skyde nye skud, og så fik den lov at stå. Skuddene voksede sig større 
og næste sommer stod det klart, at linden ville leve.
Flere gange i årenes løb talte Leo Bresson og jeg om dette vores 
hemmelige, fælles plejebarn, der stod og voksede sig kraftigere år 
for år.
10 år efter flyttede vi så Rungsted Statsskoles gamle tuntræ tilbage 
til Rungsted Gymnasium.
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Jeg tror, at alle vi, der var med til ”operationen”, følte en varm og 
stille glæde over at sætte en ting på plads med varsom stædighed.
Uden store armbevægelser plantede vi træet uden for gymnasiets 
festsal en forårsdag, den 7. maj 1986.
Kirkegårdsinspektør Henrik Clausen, der alle årene havde passet 
træet for os, satte det med tilfreds mine i jorden.
Rektor Leo Bresson citerede H.C. Andersen’s gamle digt ”AF 
HYLDEMOER”, der ved den lejlighed var næsten uhyggeligt aktu
elt:

AF HYLDEMOER
Det gamle Træ, o lad det staae, 
Indtil det døer af Ælde;
Saa mange Ting det husker paa, 
Hvad kan det ikke melde.
Vi det saa fuldt med Blomster staae, 
De friske Grene helde.
Det gamle Træ, o lad det staae, 
Det maae I ikke fælde!

Nu vil jeg da paa Vandring gaae, 
Men det kan jeg fornemme, 
Man reiser ud, for hjem at naae, 
Thi bedst er det dog hjemme. 
Naar Træet her har Blomster paa, 
Det vil min Hjemkomst melde; 
Det gamle Træ, o lad det staae, 
Det maa I ikke fælde!
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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 særligt formål.
Skattefrihed opnås dog kun for den del af beløbet, som overstiger 
300 kr. og kan maksimalt andrage 1.000 kr. pr. år, d.v.s. at maksimal 
skattefrihed opnås ved

bidrag 1.300 kr.
ikke fradragsberettiget 300 kr.
skattefrit bidrag 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 perso
ner, der forpligter sig til at yde løbende bidrag til fonds, har fradrags
ret 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 stort som lille. Betingelserner 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 indbetale 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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REDAKTIONEN

Årsskriftets redaktion sender sin hilsen og siger: ”Vi prøvede at få 
så meget som muligt med, men det kunne ikke lade sig gøre at få alt 
med. F.eks. måtte vi stryge den sædvanlige »Skolens Dagbog«, men 
lod den, af hensyn til vore mange små læsere, erstatte af et righoldi
gere billedmateriale.
Vi havde glæde af at redigere årsskriftet. Gid De må have glæde af 
at læse det!”
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