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– Sådan lyder 3. strofe af den tekst Halfdan Rasmussen 
skrev i 1949 – ”At lære er at ville”. Selvom teksten er skre-
vet for mange år siden, er den eviggyldig. Læringsbegrebet 
har naturligvis flyttet sig gennem årene, men kernen er 
den samme, og som Halfdan Rasmussen skriver i et af de 
andre vers, er det at lære ”at bøje sig over livet selv og befri 
sin ensomhed”. Børn er som udgangspunkt nysgerrige, de 
prøver sig frem og klør på med krum hals. De er motiverede 
for at lære, videbegærlige og besidder en glæde og gejst ved 
at dygtiggøre sig. Jeg vil dog komme med den forsigtige på-
stand, at børn ikke naturligt er ligeså nysgerrige på deres 
sidste skoledag, som de var på den første. Det er Rungsted 
private Realskoles fornemmeste opgave at pirre elevernes 
nysgerrighed gennem hele deres skoleforløb, så hver enkelt 
elev bevarer lysten til at lære.

Den gode læring er i høj grad afhængig af den situation 
og den ramme, hvori læringen foregår. De ansatte på RpR 
møder eleverne med ægte interesse, indlevelse og involve-
ring. At blive mødt af lærere, der har glimtet i øjet, troen på 
og høje forventninger til DIG er med til at motivere elever-
ne og gøre hverdagen og skolelivet meningsfuldt.

Glæden ved at gå i skole er det bedst tænkelige ud-
gangspunkt for at blive dygtigere. Årsberetningen for 
2016/2017 tegner et billede af et skoleår, der har været 
kendetegnet ved en høj grad af glæde i aktiviteterne. Et 
skoleår fyldt med fysiske, kreative og boglige aktiviteter. 
Et skoleår med Mandala-stjerneløb, opførelse af Klods 
Hans, drømme-dage, forfatterforedrag, læsedage, Diamond 
Awards, DM i fagene, Tante T-hygge, Jungle-aktivitet, 

SFO-fernisering og ”Tid til at kede sig”. Et skoleår, hvor 9. 
og 10. klasse igen har afsluttet deres skriftlige og mundtli-
ge prøver bemærkelsesværdigt flot, der fortæller en historie 
om, at vi i høj grad lykkes med at undre og betage børnene 
fra miniforskole til 10. klasse.  Et skoleår, hvor vi har haft 
fornemmelsen af, at børnene en gang imellem glemmer 
tid og sted, - det er måske lige netop i de særlige øjeblikke, 
hvor vi lykkes allerbedst. Et skoleår, hvor der har været 
fokus på RO, hvor eleverne har mødt hinanden med OMHU 
og hvor begrebet YDMYGHED er blevet sat i spil.

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre 
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan 
være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, 
man får til at visne, eller som man vækker, en lede man 
uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærden-
de meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den 
andens liv lykkes eller ej”. K. E. Løgstrups smukke citat fra 
1956 fortæller, hvordan vi alle har et stort ansvar i mødet 
med andre mennesker. Vi skal forene børnenes lyst til at 
stå på egne ben med det at turde forfølge sine drømme. De 
skal mærke et trygt fællesskab, der holder hånden under 
dem, ikke hvis, men når der er behov for det.

Det er med en god fornemmelse, at vi siger tak for lån 
af jeres børn og tak for året der er gået. Vi håber, at I er 
tilfredse med resultatet og ser frem til et nyt skoleår med 
NÆRVÆR, VILJE og TÅLMODIGHED. God læselyst.  
God sommer, God ferie, God sommerferie.

 Skolelederens 

 FORORD 2017
René Leiholm 
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”At lære er at famle i mørket, blind og stum,
at sprænge eller samle sit eget verdensrum,
at vække det, der sover, og gøre tanken fri,

at se en himmel over hver drøm, man lever i”



Som noget helt nyt, har det for første gang været muligt 
at starte i miniforskolen allerede i august måned. Det 
var derfor med stor spænding, at vi indfandt os i kanti-
nen torsdag d. 11. august 2016 for at møde hele 23 små 
forventningsfulde piger og drenge samt deres forældre, 
som havde valgt at starte her på RpR efter sommerferien. 
Efter nytåret startede endnu en stor gruppe børn, så vi til 
sidst nåede op på 48 livlige børn. 

Den tidligere start, hvor børnene både er yngre og 
uden erfaring med at være i ”stor-og skolegrupper”, har 
betydet, at børnene kommer direkte fra et meget legende 
”lyst-præget” miljø til et mere ”skal-præget” miljø. Derfor 
har det været rigtig vigtigt for os, at der i vores planlæg-
ning blev taget højde for den frie leg, samt at læringsdelen 
blev gjort sjov og spændende med en legende tilgang.

Som for eksempel at lave små grupper, der skal lægge 
et puslespil sammen, hvilket styrker børnenes evner 
for koncentration og samarbejde eller give børnene tre 

i skolen og hjemme. Nogle af punkterne har eksempelvis 
været at minimere unødvendig støj, at lade børnene gøre 
de ting, de selv kan eller undgå at afbryde/vente på tur. 

I den frie leg har vi haft stor fokus på børnenes sociale 
kompetencer. Om de kender deres egne grænser, kan sige 
til og fra og reagere/handle hensigtsmæssigt ved konflik-
ter. For at styrke børnenes sociale kompetencer, har vi 
brugt et koncept, der hedder ”trin for trin”. Her får de vist 
nogle billeder af børn i forskellige situationer og stemnin-
ger. Derefter taler vi om, hvordan børnene på billederne 
har det, hvordan man er en god kammerat, om forskellig-
hed samt hvordan de kan håndtere og forhandle i konflik-
ter. De laver også små rollespil, hvor de selv får lov at vise, 
hvordan de ser ud, når de er glade, sure eller føler afsky.

Igennem hele skoleåret har børnene fået lov at prøve 
sig selv af i flere forskellige situationer. Blandt andet har 
vi haft forskellige temauger som cirkus og eventyr med ef-
terfølgende afsluttende opvisninger for hinanden, hvor de 
har øvet sig i at ”være på”. Vi har været rundt om forskel-
lige emner såsom årstider, miljø og genbrug, Danmark, 
planter/spirer, bondegård, science samt de mere traditi-
onelle aktiviteter som halloween, jul, fastelavn og påske. 
Derudover har vi haft et flere ugers langt forløb med rim 
og remser, vrøvlehistorier og sange som alle stimulerer 
den sproglige udvikling. 

For at vi som ansatte kan hjælpe børnene til at blive så 
læringsparate som muligt, er vi nødt til nøje at overveje og 
planlægge stort set alt, hvad der foregår her i miniforsko-

 MINIFORSKOLEN 
2016-17
Miniforskole-teamet

opgaver (1. Hent en rød klods. 2. Læg den ved siden af 
tusserne. 3. Stil dig derefter ovenpå din stol), hvilket 
skærper deres begrebsverden, sprogforståelse og generel 
opmærksomhed samt kompetencerne til at forstå og udfø-
re beskeder.

Vores fornemmeste opgave i miniforskolen er, at gøre 
børnene læringsparate. At være læringsparat indebærer, 
at børnenes fysiske, psykiske og sociale behov er opfyldt, 
at de generelt trives godt.

At gøre læringsparat kræver en stor indsats ikke bare 
for børnene, men bestemt også for os ansatte samt foræl-
dre. Blandt andet er det vigtigt, at børnene er veludhvi-
lede, at de får varieret kost, at de er selvhjulpne, at de til 
dels kan regulere deres behov såsom at blive siddende på 
stolen, tie stille og lytte, at de kan vente på tur og klare de 
mange små skift, der er i hverdagen.

Som en del af processen har vi haft nogle særlige 
ugentlige fokuspunkter, som vi har samarbejdet om både 

len. Både kreative aktiviteter, emner, temauger, opgaver, 
bevægelse, stjernestund, morgensang og øvrige tiltag 
er gennemtænkt – mange gange endda ned til mindste 
detalje, for at gøre det overskueligt, konkret og struktu-
reret for børnene, så de føler sig trygge i de opgaver, som 
dagen bringer. Selv børnenes pladser ved bordene, i mor-
gensangsrækkerne, hvem der er håndmakkere og dukse 
sammen er der en tanke bag. Det samme gælder i høj grad 
også for de rokeringer vi laver i grupperne i marts og maj 
måned.

Målet med alle vores pædagogiske overvejelser, 
planlægningen og de mange daglige observationer er, at 
skabe de bedst mulige betingelser for jeres børn de næste 
9-10 års skoleliv her på RpR. At børnene er blevet gjort 
så parate, at de har en indre ro, en forståelse for det gode 
fællesskab samt føler sig rustet nok til at klare opgaverne 
og ikke mindst, at klasserne bliver sammensat så harmo-
nisk som muligt.

Her til sidst, vil vi gerne sige tusind tak for året der 
gik. Det har været et spændende år fyldt med leg, alvor, 
grin, udfordringer og en masse sjove stunder sammen med 
alle 48 fantastiske børn. 

Vi kommer til at savne jer, men glæder os over, at kun-
ne følge jeres videre færd her på RpR.
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Forskolerne holdt et Mandala-stjerneløb for hele årgangen 
og deres forældre en kold eftermiddag i januar.

Det blev en eftermiddag i lygternes skær, med hygge-
stemning, paratviden og den kreative ånd i spil.

Hvert år holder forskolerne et arrangement for hele 
årgangen. I år blev det i januar, hvor vi alle trængte til 
at få lidt hygge under huden i den kolde og mørke tid. Bør-
nene kom med deres forældre godt klædt på, med varme 
smil og fine lanterner og lygter, som blev placeret rundt 
om i skolegården. 

Hvert hold bestod af en elev fra hver klasse og deres 
forældre. De skulle svare rigtigt på de spørgsmål, som var 

”Klods Hans-Projektet” er et forløb på ca. 3-4 uger. Vi 
læser og taler om eventyret Klods Hans.  Derefter går vi 
i gang med at øve på de sange, som er med i stykket. Vi 
starter ud med først 1 så 2 så 3 sange osv. så børnene er 
trygge, og til sidst kan dem alle udenad. Det er altid skønt, 
når vi mærker den glæde, de får ved at synge disse sange.

Vi arbejder så videre med at finde ud af, hvem der 
skal have de forskellige roller. Børnene prøver at spille 
alle de roller, som er i stykket, og derfra finder vi så ud af, 
hvem der skal være hvem. Alle børnene er på scenen hele 
stykket igennem, så alle bliver set lige meget. Pigerne må 
alle gerne have prinsessekjole på, da det for os er meget 
vigtigt, at alle børnene synes det er sjovt hele vejen igen-
nem, og at det er processen og ikke produktet, der er det 
vigtigste.

Efterhånden som sangene sidder, øver vi stykket, hvor 
skuespillerne står, hvor de skal med de rekvisitter som er 
med til den endelige forestilling. 

De sidste 2 gange stykket bliver øvet, er det med ko-
stumer og på den scene, der er stillet op til dem. Det er så 
som om, at det hele bliver mere virkeligt, og at de vokser 

Hvordan er hverdagen opbygget for et barn i 1. klasse? 
Hvad kan der gøres for, at overgangen fra forskole til 1. kl. 
ikke opleves som to forskellige verdener?

Igennem et par konkrete eksempler vil vi vise hvor-
dan det er muligt pædagogisk, at strukturere en varieret 
hverdag for denne børnegruppe.

De børn vi møder i 1. kl. er allerede godt i gang med at 
tilegne sig bogstaver, læsestrategier og lyde. De er motive-
ret, nysgerrige og har rygsækkene ”proppet” med forskel-
lige forudsætninger. Glæde og gå-på-mod kendetegner 
børnene. Børn på omkring 7 år kommer med krop, hoved 
og sprog – de bruger naturligt alle elementer til at lære 
nye ting og få nye forståelser. Alt det børnene allerede 
kan, bygger vi videre på i undervisningen, men i forskelli-
ge tempi. At tænke kroppen som en del af de ”redskaber” 
børnene fanger deres verden med, synes vi er ganske 
centralt. 

De faste strukturer og rammer i undervisningen er 
vigtige for alle børn. De giver tryghed og forudsigelighed 
i en hverdag fyldt med nye fag, nye lærere, kammerater, 
læring og leg. 

 MANDALA-stjerneløb
Ane Holfelt

KLODS HANS i fsk.y
Hanne Krarup og Else Rasmussen

1. klasse lærer både med
KROP OG HOVED
Betina Fangel, Mette Ellingsgaard og Johanne Bodin

placeret rundt omkring i den store skolegård. Alle spørgs-
målene handlede om skolen, hvis man kunne svare rigtig, 
fik holdet lov til at samle mange naturting ind fra skolens 
område. Hvis de svarede forkert, blev det til færre ting. 
Alle disse fine ting, som de havde samlet, var materiale 
til et flot Mandala mønster, som holdet så skulle kreere i 
fællesskab. Det endte med mange flotte mønstre, og dom-
merholdet var udfordret, da vinderne skulle findes.

På denne hyggelige januardag, havde Søren og hans 
pølsevogn også fundet vej til RPR. Der blev serveret var-
me hottere med det hele.

helt vildt med opgaven. De kan næsten ikke vente på den 
helt store premieredag, hvor de skal spille for det mest 
taknemmelige publikum – deres forældre. De spiller også 
stykket for 1. klasse og det er sjovt, for 1. klassen spillede 
det selv samme stykke året før.

Vi siger til publikum (forældrene), at den følelse, som 
børnene har lige her og nu, er en de vil huske resten af 
deres liv, så det er for os meget vigtigt, at de har det sjovt.

Under hele projektet foregår der også andre lærerige 
ting, børnene børneskriver om stykket, så de til sidst har 
et hæfte med deres helt egen Klods Hans. De tegner og 
vi har talt om, hvordan det mon er at være Klods Hans, i 
forhold til hans brødre og far, om de synes der bliver gjort 
forskel mm.

Det er en meget lærerig periode, hvor børnene også 
mærker, hvor deres egne grænser går. Nogen troede må-
ske, at de skulle spille hovedrollen – og da de så prøvede 
fandt ud af – det skulle de altså bare ikke.

Vi har alle haft det rigtig sjovt, både børn og voksne.

Børnenes måder at lære på er forskellige. De skal 
præsenteres for bevægelse, og dermed andre erkendelses-
former end kun at ”sidde stille”. 

I vores undervisning bruger vi sproglege i morgen-
sangssalen, rim og remser, hentediktat, sange, udvalgte af 
120 alm. ord som fx tallerken-memory eller ordbanko med 
en makker. Vi bruger skift i dagens aktiviteter – så en dag 
kommer til at bestå fx af makkeropgaver, værksteder og 
arbejde alene. Målet med de forskellige fysiske aktiviteter 
og skift er, at få flest mulige børn med. At hoppe, danse, 
kravle eller klappe stimulerer indlæringen, og bliver sjovt 
i fællesskab med andre. Bevægelse er også med til at 
bearbejde det børnene har lært via bøger og mere stillesid-
dende aktiviteter.

Bevægelse er også en pause, når børnene træner at 
sidde stille og koncentrere sig om skrivning og opgaver 
i længere sekvenser. En leg, sang eller mimespil øver og 
forlænger det ”vindue” børnene har for koncentration. 

Vi lærere oplever, som en ekstra bonus, energi og glæ-
de i klasserummet ved bevidst at arbejde med både krop 
og hoved.
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I efteråret havde 1. klasserne temadage om drømme, det 
være sig store drømme om fremtiden, ønskedrømme, og 
dagdrømme, men også i den grad om de drømme, man har 
om natten, når man sover. 

Eleverne var delt ind i hold således, at det var en blan-
ding af børn fra både 1.v, 1.v og 1.y. 

Her var det muligt i løbet af ugen at besøge tre forskel-
lige værksteder henholdsvis læseværkstedet, skriveværk-
stedet og det kreative værksted, hvor der skulle produce-
res drømmefangere.

I læseværkstedet blev der læst forskellige bøger om 
drømme, samt talt om hvad drømme er og kan være. 

I skriveværkstedet blev der produceret små tekster om 
drømme, både ønskedrømme og nattedrømme skrevet med 
smukkeste håndskrift på små skyer, som skulle udstilles 
på gangarealet foran 1. klasserne.

 DRØMME-dage i 1. kl.
Betina Fangel, Mette Ellingsgaard og Johanne Bodin

Ligeledes blev drømmefangerne fra det det kreative 
værksted, udstillet i loftet på gangen, hvilket gav en helt 
fantastisk effekt, og det var derved tydeligt for alle hvilket 
tema 1. klasserne havde arbejdet med. 

Under evalueringen gav eleverne udtryk for, at det 
havde været nogle sjove dage, der havde givet anledning 
til at undres over, hvor forskellige drømme kan være. 
Samtidig var det dejligt at se, hvor mange af børnene der 
knyttede nye venskaber på tværs af klasserne i ugens 
løb. Temadagene blev afsluttet med at hænge ønskekort 
på et ønsketræ, se film og spise lækre drømmekager som 
klassernes søde forældre havde sørget for.

Alt i alt nogle rigtige dejlige drømmedage.
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Foldebøger kan hjælpe eleverne til at kategorisere og 
anskueliggøre det faglige stof, der arbejdes med. Det er 
desuden vores erfaring, at foldebøgerne motiverer elever-
ne, og gør det lettere at fordybe sig i et emne. Det færdige 
foldeprodukt tager sig flot ud og giver den enkelte elev 
lyst til at fremvise sin viden og sit produkt, og eleverne 
føler et ejerskab i forhold til produktet, der langt overgår 
ejerskabet til kopiark. 

Hvis man skal fange alle elevers interesse, er det en 
god ide at bruge foldebøger i undervisningen. Foldebøger 
kan aktivere de elever, som måske har svært ved at holde 
koncentrationen, eller som lærer bedre ved at være kreati-
ve og aktive. De får herved mulighed for at udfolde sig på 
en anden måde, og de fleste elever husker også bedre det 
emne, de har arbejdet med.

 FOLDEBØGER
i undervisningen
Liselotte Broberg og Sanne Uhrskou 

Foldebøger kan bruges i danskundervisningen, hvis 
man f.eks. har været på lejrskole, analyseret romaner/
noveller, i sprogundervisningen, eller i historie og kristen-
dom.

Vi har i første klasse arbejdet med foldebøger i kristen-
dom i forbindelse med julen (advent), og om fortællingen 
om ”Jonas der blev slugt af en hval”.

 Vi oplevede en flok glade, engagerede elever, som 
deltog aktivt i forløbet. Det er tydeligt at se på eleverne, 
at de har det sjovt, og at de husker emnet rigtig godt 
bagefter. Det er dejligt at se den glæde og stolthed, som 
de udviser, og at de gør sig umage med at deres foldebog 
bliver rigtig flot.
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Henry Heerups mangfoldige kunst henvender sig til man-
ge aldre, og den kan opleves og forstås på flere planer. Der 
er masser af farver, fantasi, symboler, ”gemte historier” og 
forskellige materialer på spil i hans værker. 

I 1.v har vi haft et lille dansk-forløb, hvor vi især skul-
le blive inspireret af hans ”skraldemodeller” og lære om 
Henry Heerups liv. 

At være nysgerrig, at bruge sine sanser, at iagttage og 
kunne beskrive sine oplevelser er vigtige måder til erken-
delse – også i 1.klasse. 

Som forberedelse til besøget på Henry Heerups Mu-
seum i Rødovre talte vi om farver og så på nogle af hans 
oliemalerier. Vi undersøgte også forskellige skulpturer i 
skolens park, så på klodsmodeller og snakkede om 3D og 
statuer. 

Skoletjenesten på ”Heerups Museum” havde planlagt 
en dialogisk undervisning med udgangspunkt i elementer-
ne i deres skiftende udstilling. Vi brugte et par timer med 
en omviser, fik skærpet vores syn og fik en fælles oplevel-
se. I 1. klasse øver børnene sig i at gå på kunstmuseum,  
og i det hele taget være på ”tur ud af huset”.   

 Skrald er GULD
Johanne Bodin og 1.v

Efterfølgende skulle børnene selv i gang med skitse-
blokken. De skulle samle ideer og bruge tid på at få ”vær-
kerne” ind under huden. Den rolige stemning på museet 
skabte fordybelse og fik børnene til at bruge øjne og blyant 
samtidig. 

Hjemme i klassen var det børnenes tur til at skabe 
egne ”skraldemodeller”. Alle familier havde samlet mange 
typer af skrammel og skrald, som børnene medbragte. Der 
var fx propper, søm, plastik, mad-emballage, aviser, sten, 
perler, glas og meget andet. Børnenes opgave var at sætte 
tingene sammen og bruge deres fantasi. Hele denne ”byg-
geproces” var sjov, undersøgende og legende. Som lærer 
oplevede jeg masser af fælles energi og lyst til at skabet et 
eget univers i 1.v – denne stemning smitter. 

Vi afsluttede Heerup-forløbet med fernisering for for-
ældrene, og udstilling af vores ”skraldemodeller”. Børnene 
skulle - for en kort stund - være lærere og formidle deres 
viden om Heerup til deres forældre. Det er stort og vigtigt 
at kunne præsentere et stof for andre, og turde stille sig 
op og fortælle. Makkerparrene var dygtige og meget stolte 
med god grund.

Når eleverne begynder i 4. klasse, får de håndarbejde i 2 
timer om ugen. Undervisningen foregår på delehold med 
ca. 12 elever pr. hold.

Håndarbejdstimerne er fantastiske med initiativrige, 
engagerede og dygtige børn.

Undervisningen foregår i en hyggelig og afslappet 
stemning, hvor man samtidig kan vende hverdagens 
glæder og eventuelle bekymringer/problemer samt tale 
om fodbold!

Vi starter med at lære at sy forskellige slags sting i 
hånden og lave en Grimling. Vi lærer at brodere, strikke, 
hækle og flette armbånd samt meget mere.

En lille historie om
HÅNDARBEJDE
Dorte Hansen

Eleverne lærere også  at betjene en symaskine – og når 
det er lykkes,  får man sit ”kørekort”, hvorefter der ingen 
grænser er for hvilke eventyrlige kreative ting, der ser 
dagens lys. Det er meget positive timer med motiverede, 
glade piger og drenge.

Efter 4. klasse er det muligt at vælge håndarbejde som 
KK-fag (Krop og Kreativitet) samt eventuelt at gå til eks-
tra håndarbejde uden for skoletiden. Så nu ved I, hvorfor I 
hører jeres børn sige: ”Vi elsker håndarbejde!”

Mange hilsener fra en begejstret håndarbejdslærer

14
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Når man går i 3. klasse og har lært at læse, får man en 
ny læsebog på RpR. Den hedder Fandango. I den skal ele-
verne lære litteraturforståelse. Bogen er første skridt på 
vejen til at lære at analysere samt forholde sig til tekster. 
Det kan virke som noget af en udfordring at forstå, hvad 
et citat er, når man går 3. klasse. Eller vide hvad miljø 
og komposition er for en størrelse. På trods af uvante 
begreber, og det forholdsvise høje faglige niveau, kaster 
eleverne sig positivt ud i opgaven. De bliver som små byg-
geklodser langsom klædt på til at kunne bygge deres egen 
historie og tekster samt analysere andres. 

I 3. klasse har vi dansk, og læreren skriver ordet 
”Komposition” på tavlen. ”Er der nogen, der kan læse 
dette ord og ved, hvad ordet betyder”? spørger lære-
ren. Straks bliver der lydstavet, og eleverne hakker sig 
igennem ordet, hvorefter flere af eleverne læser ordet 
Komposition højt. Læreren roser og anerkender eleverne 
for at læse ordet. ”Men hvad betyder ordet”? spørger læ-
reren. Der bliver et øjebliks stilhed, som dog bliver brudt 
af fingre, der ryger i vejret. ”Jeg tror, det betyder noget 
med en kompostbunke” svarer en elev. ”For det staves 
næsten ens”. ”Jeg tror, det er noget med en bunke post 
eller sådan noget”, svarer en anden elev herefter. Læreren 
smiler lidt og fortæller, at det er nogle rigtige gode bud. 
For på trods af at budene var forkerte, formår eleverne 
alligevel at gå til opgaven med fokus på selve ordet. Der 
er dele af ordet, de genkender fra andre ord og forsøger 
på denne måde at danne sig en mening med ordet. Efter 
en stund tid skriver læreren på tavlen, at ordet betyder, 
hvordan man bygger en historie op. ”Ahhh…” siger flere 

Louis Jensen kan godt lide at skrive til børn, fordi han 
kan bruge sin fantasi. Louis har 7 børnebørn og den ene 
hedder Emma. Da han var lille, var han forelsket i en 
pige som hed Margrete. Men han vidste ikke hvordan han 
skulle sige det til hende.  Så fandt han ud af, at han kunne 
købe en ring til hende. Derefter gik han ned i en legetøjs-
butik. Der bag et stykke glas ved disken, var der den flot-
teste ring, der lignede, at den var af guld. Da han endelig 
fik 25 kr., for det kostede ringen, så købte han den. Han 
var stadig nervøs for at kassedamen ville spørge, hvad 
han skulle bruge ringen til. Hun spurgte heldigvis ikke 
hvorfor han købte ringen, men i stedet puttet hun ringen 
i en hvid pose og gav posen til Louis. Der gik lang tid før 
han gav ringen til Margrete. En dag stod Margrete helt 
alene og ikke i den rundkreds som pigerne havde dannet 
rundt om toilettet. Lige der kunne han gå hen til hende 
og give hende ringen, og det gjorde han. Han gav posen til 
hende og gik. De taler ikke mere sammen. Hvis du skal 
gøre noget så skal du være modig nok!!! Derfor skriver 
Louis Jensen meget om kærestesorg. 

Louis har skrevet omkring 1000 bøger på 28 år. Han 
syntes at det er sjovt at skrive. Han har aldrig haft en 

Hjemme-ude-hjemme
DANSK I 3. KLASSE
Joan Larsen Moltsen

 Foredrag af
LOUIS JENSEN
Emma Diederichsen 3.v

elever. Det er ligesom det fortælleransigt, vi lærte i 1. og 
2. klasse. Altså hvor vi lærte om, hvilke personer der var 
med, og hvor historien foregik”, fortsætter de. Herefter 
bliver der talt om indledning, handling og slutning samt 
hjemme-ude-hjemme, man fx bruger i eventyr, der altid 
ender godt. Det bliver en rigtig god samtale, og eleverne 
læser En nittende gang af Louis Jensen i Fandango, der 
handler om en rødbede, der vil ud og se verden, men den 
falder i sine egne rødder. De andre grøntsager griner ad 
rødbeden, og den bliver flov. Det er derfor, rødbeden er så 
rød, slutter forfatteren af. Efterfølgende skriver læreren 
historien på tavlen, og i fællesskab finder klassen ud af, 
hvor indledningen, handlingen og slutningen er i histo-
rien. Herefter laver eleverne deres egne små grøntsags-
historier i foldebøger, der har fokus på netop indledning, 
handling og slutning. Bøgerne bliver rigtig fine og flotte 
og handler om alverdens grøntsager. 

Timen slutter af med at gennemgå den biograftur, 
som eleverne skal på dagen efter. Læreren forklarer, at 
eleverne skal mødes i klassen, og når tilbage for at spise 
frokost. En elev rækker fingeren i vejret og siger: ”Det er 
jo fuldstændig som hjemme-ude-hjemme. Først mødes vi 
trygt i klassen, så går vi til stationen og tager toget til 
Humlebio. Der kan jo ske mange spændende ting på vejen. 
Så ser vi filmen og til sidst, tager vi hjem til vores trygge 
klasse igen”, slutter eleven af. 

Glad og tilfreds går læreren til pause denne dag med 
en fantastisk følelse af, at eleverne er i fuld gang med hver 
deres egen byggeklods.

skriveforstyrrelse. Der er ikke nogen i Louis familie, der er 
forfattere. Hans far kunne godt have været, men det blev 
ikke til noget. Louis kan godt lide at læse H.C Andersen 
bøger, fordi han kan godt kan lide at finde ud af, hvordan 
H.C Andersen skriver og tænker. Louis er 73 år gammel, 
og han tror at han blive 83 år gammel. En dag, da Louis 
ikke kunne lade være med at tænke på døden, sagde han 
til sig selv: lad vær med at tænke på fremtiden – tænk på 
fortiden i stedet for og på alt det, der er sket. Et godt råd 
fra Louis til de fleste mennesker, også børn: hvis du får en 
ide, så skal du være glad for den og ikke være bange for at 
sige hvad din ide er og måske prøve at skrive en historie 
om din ide. Du kan godt skrive om sørgelige ting og døden, 
fordi at man alligevel hører så meget om det i tv.
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”Hvorfor har man egentlig svømning i skolen?”. Dette 
spørgsmål bliver ofte stillet både af forældre og elever. 
Faget har sin berettigelse. Jordens overflade er dækket af 
ca. 70% vand. Danmark består af mange små øer omgivet 
af vand. Man tænker sjældent over, hvor ofte man færdes i 
nærheden af det våde, flotte og til tider farlige element. De 
voksne har en tendens til at være mere påpasselige og for-
sigtige, når det kommer til vand. Alexander fra 4.y udtaler 
sig således: ”Det er sjovere at være i vand, end på land!” 
Dette tegner et tydeligt billede af den generelle glæde, der 
er ved svømning. Men vandet ”kan” også være uforudsi-
geligt. Derfor er svømmeundervisningen i særdeleshed 
en vigtig brik i elevernes dannelse, så de bliver bekendte 
og komfortable med vand på alle tænkelige måder. Dette 
søger vi, ved at lade eleverne stifte bekendtskab med for-
skellige svømmestilarter, dykningsteknikker, orientering 
og bjærgning (at redde hinanden og udøve mild form for 
førstehjælp). Derudover øves der udspring, da svømme-

SVØMME-
undervisning i 4. kl.
Camilla Hansen & Andreas Fiala

undervisningen i ligeså høj grad sigter imod, at elevernes 
motorik bliver stimuleret samt deres kendskab til krop-
pens muligheder og funktioner. Svømmeundervisningen er 
planlagt sådan, at alle bliver ”set”. Dvs. at forløbene bliver 
tilpasset til hver enkelt elevs forudsætninger for timerne, 
så alle får ”noget” ud af det. Vi fordrer især leg, som et red-
skab til at give bekendtskab og tryghed ved vandet. Sidst 
på året, når alle elever er blevet tilpas trygge ved vandet, 
kommer den endelige test. Nemlig at svømme med almin-
deligt tøj på i vandet og kunne klæde sig selv af nede i 
vandet. Selvfølgelig med badetøj under. Netop denne time 
er noget eleverne ser meget frem til. Den er sjov, men også 
meget givende. Man kan få en fornemmelse af denne time 
på de tilhørende billeder.
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Hver fredag eftermiddag har en gruppe 7. klasses ele-
ver arbejdet, hakket, smeltet, pisket, rørt  og skåret – og 
ikke mindst smagt på diverse råvarer - inden de blev til 
lækkerier og spist fælles til sidst. Eleverne er blevet rigtig 
gode til at læse en opskrift, samarbejde og vaske op ;-). 
Under højt humør er der blevet lavet alt fra kajkager til 
pastasalat. 

Ulla Palvad

Krop & kreativitets-
LÆKKERIER
Oliver og Sebastian 5.v samt Ulla Palvad

Når vi starter timen siger Ulla noget om det vi skal lave. 
Det kan både være sundt eller sødt. Når hun er færdig 
med det går vi ud i nogle grupper og laver noget af det 
som vi skal lave.

F.eks.: Kan vi lave Muffins, Frugtpizza, koldskål og 
andre søde sager.

Vi kan også lave større ting som islagkage det kan 
bare tage flere gange, fordi  det tager lang tid. Men så 
bliver det også godt og flot. Det er vigtigt at samarbejde, 
fordi  man skal lave det sammen. Så bliver det meget 
nemmere at lave maden, og det bliver mere lækkert.

Vi har haft ”KK-lækkerier” i det sidste halve år og  
det har været mega sjovt. Vi håber at I vil vælge KK- 
lækkerier fordi at det er det bedste.

Oliver og Sebastian 5.v

Det er tidlig morgen og alle er mødt op med deres madras- 
ser, puder, dyner og selvfølgelig deres bøger. Vi starter med 
at have normal undervisning i de to første timer og så 
kom Anne Marie. Hun snakker lidt om dagens forløb og så 
flytter vi borde og stole rundt så der er plads til at vi kan 
sidde og læse. Når vi er færdige bliver der helt stille og så 
læser alle. Nogle hører musik, mens de læser. Vi læser i så-
dan ca. 20 min. og så skal vi udenfor og holde frikvarter. Vi 
holdt frikvarter lidt senere end andre for at få noget mere 
plads. Mig og mange af de andre piger gik ud og spillede 
rundbold, andre gyngede og nogle spillede fodbold. Så kom-
mer vi ind igen hvor vi for lov at læse igen. Senere snakker 
Anne Marie om en bog vi skulle arbejde med i dansk. Det 
var bogen ”Morkels Alfabet” som er skrevet af Stian Hole. 
Vi får fortalt lidt af historien indtil vi skal spise frokost. Vi 
går uden for og sætter os for at spise frokost på bænkene i 
solen. Vi sidder næsten alle pigerne ved en bænk og dren-
gene sider spredt sådan lidt ud over det hele. Efter frokost 
læser vi igen og alle fordyber sig i deres bøger.

Da vi holder pause igen henter Sofia de boller hun 
har haft med og så får alle en bolle med eller uden smør. 
Derefter må vi selv bestemme hvad vi vil men Anne Marie 

LÆSEDAG i 5.v
Sarah-Christine Louise Ehrenskjöld 5.v

skal lige vide hvilke pizzaer vi vil have. Hun skal også 
bruge nogen til at gå med for at bære pizzaerne. Da vi har 
et lille hold der køber dessert og henter pizza må vi andre 
bare spille rundbold eller fodbold eller bare sidde og slud-
re indtil de er tilbage. Mig og fem andre piger går ud for at 
spille rundbold og lidt efter kom René Leiholm for at spille 
med os. Han var på mit hold. 

Senere går vi i kantinen hvor vi skal spise pizza, 
drikke cola og få en rigtig lækker dessert. De er ikke helt 
færdige da vi kommer derned så jeg og nogle andre hjæl-
per lidt med at dække bord og sådan. Vi kommer hurtigt 
i gang med at spise og det er vist meget godt for der var 
mange der var rigtig sultne inklusiv mig. Vi spiser, hygger, 
snakker og parodierer lige indtil det er dessert tid. Vi får 
is med enten jordbær eller chokolade, hvad man nu helst 
vil have. Så kommer forældrene og henter os og vi siger 
farvel til hinanden og til Anne Marie og så går vi hjem. 

Det var en rigtig hyggelig dag, og jeg er sikker på, at 
alle gerne vil have sådan en dag igen.
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Klokken ringer ind. 10 frikvarteret er slut. Dejligt varmt 
og hyggeligt er det inde i Ny Hal onsdag formiddag den 
12. oktober 2016, mens Sanne Munk Jensen gør klar til 
sit foredrag på Rungsted Private Realskole for 8. og 9. 
klasserne. Alle de unge i salen sidder uroligt, imens de 
venter på foredragets begyndelse. Adrenalinen fra det 
foregående frikvarter pumper stadig rundt i kroppen på 
de unge mennesker, og det skaber en vis uro. Før forfat-
terbesøget har flere af de tilstedeværende klasser læst, 
analyseret og fortolket tekster af Sanne Munk Jensen. 
Med sig har Sanne Munk Jensen  bragt flere af sine 
bøger såsom EN DAG SKINNER SOLEN OGSÅ PÅ EN 
HUNDS RØV, DIG OG MIG VED DAGGRY, SATANS 
YNGEL og ARANGATUR. I højtalerne lyder en rar 
stemme. Foredraget begynder. Den rare stemme bryder 
uroen, og de unge i salen sætter sig tilbage i stolene for 

forfatter er meget ensom, og derfor laver jeg også andre 
ting. Jeg skriver manuskripter til reklamer, programmer 
og film.” Ved foredraget fremviser Sanne Munk Jensen 
to reklamefilm, som hun har lavet i samarbejde med 
firmaet Tulip. I reklamerne bliver henholdsvis en kro-
kodille og en bjørn spurgt om, hvad de mener om Tulips 
nye leverpostej. Bjørnen ved ikke, hvad han skal svare, 
og han mumler nervøst, mens krokodillen bliver overbe-
gejstret af at være i tv’et. Sanne fortæller, at situationen 
bjørnen og krokodillen er i, minder meget om, når vi 
mennesker bliver spurgt på gaden, hvad vi mener om 
noget, uden at vi er forberedt. Hele salen griner højlydt 
over reklamerne. Nogle af eleverne griner så meget, at de 
får tårer i øjnene og hoster af grin. Da reklamerne er slut 
fortæller Sanne Munk Jensen videre om hendes fremtidi-
ge projekter. Hun fortæller at der den 10. november 2016 
udkommer en ny animationsfilm kaldet DEN MAGISKE 
JULEÆSKE. Filmen handler om en dreng, der ender op 
i en anden verden, hvor han skal redde julemanden fra 
den onde Krampus. Filmen er en Stop-motion, og den har 
været 8 år undervejs.

Cocktail mix mellem fantasi og livet
”Mine bøger viser det, som mange andre bøger ikke viste, 
da jeg begyndte og stadig ikke viser. Bøgerne jeg skriver, 
fortæller om det hårde miljø i vores samfund, om sex, 
umulig kærlighed og vold” svarer Sanne en elev, med en 
skygge af alvor i hendes ansigt. Eleverne lytter trylle-
bundet af hendes fortællinger og oplevelser, som når ud 
til mange af dem. Oplevelser der er næsten helt normale. 
Ikke nogle vilde ting, ikke noget alt for dramatisk, bare 
det at være teenager, præcis det disse elever selv er midt i. 

Sanne fortæller i foredraget om sit liv, og om det at 
være teenager. Sanne fortæller også om dengang, hun 
var forelsket i en dreng, der hed Kasper. Alle børnene 
i fritidshjemmet hun gik i, var lige nået det tidspunkt, 
hvor kærester var interessante. Derfor ville hun gerne 

FORFATTER-
besøg i 8.v
Jasmin Ingvardsen og Casper Lonsdale 8.v

at lytte til forfatteren. En behagelig og stille ro sænker 
sig over salen. Sanne Munk Jensen står oppe ved væggen 
i salen. Ved siden af hende har hun et bord, hvor hendes 
medbragte bøger og computer står. Alle lytterne sidder 
på stole i en halvcirkel omkring hende. Sanne starter 
med at fortælle omkring hendes barndom. Trin for trin 
går hun igennem sine anmelderroste bøger. Sanne Munk 
Jensen debuterede med bogen NÆRMEST HINANDEN i 
2002. Dog fik hun først sit store gennembrud i 2007 med 
EN DAG SKINNER SOLEN OGSÅ PÅ EN HUNDS RØV. 
Det var denne bog, som for alvor satte gang i hendes 
karriere. 

Ikke bare en forfatter
Sanne Munk Jensen er ikke bare en forfatter. Under 
foredraget udtaler hun sig således, ”tilværelsen som 

have spurgt Kasper om de skulle være kærester, men 
Sanne vidste at han var langt over hendes standard, og 
hun ønskede ikke at blive gjort til grin. Sanne spurg-
te derfor en dreng kaldet Andreas, om de skulle være 
kærester. Sanne beskriver Andreas som fritidshjemmets 
klamme og lille muskelbundt. Ham mente Sanne var 
under hendes niveau, og derfor var et let offer. Men hun 
tog fejl. Den lille dreng Andreas svarede nej, da Sannes 
veninde spurgte ham for hende, hvilket var det man 
gjorde dengang. Sanne var knust, ikke på grund af fyren, 
men fordi, at en dreng så lavt nede i hierarkiet afviste 
hende. Efter det viste Sanne Munk Jensen sig aldrig på 
fritidshjemmet. ”Når jeg tænker tilbage på det, synes 
jeg at det er åndsvagt, at jeg skred fra fritidshjemmet” 
kommenterer Sanne, - spildte tårer på grund af en fyr, 
hun ikke engang syntes om. 

Sanne Munk Jensen fortæller, at det er disse oplevel-
ser som har formet hendes forfatterskab. Mange af San-
nes fortællinger bygger på noget, som nogen bekendte 
eller hun selv har oplevet. EN DAG SKINNER SOLEN 
OGSÅ PÅ EN HUNDS RØV og SATANS YNGEL bygger 
på hendes veninde og venindens storesøster, mens DIG 
OG MIG VED DAGGRY, som hun har skrevet i samar-
bejde med Glenn Ringved, bygger på "selvmordsepide-
mien", der var for nogle år siden. Så alt i alt er Sanne 
Munk Jensens Romaner en stor cocktail mix mellem 
fantasi og livet.

Onsdag den 12. oktober 2016 
havde Rungsted Private Realskole besøg 

af den medieroste ungdomsforfatter 
Sanne Munk Jensen



Vinderbilledet er taget af Fiona, Frida og Victoria 8.y.

24

Etik og kreative billeder på skoleskemaet. Elever i 8.y. 
deltog i december 2016 i en fotoworkshop udbudt af non 
profitforeningen Skøn Skole og Canon Danmark. Den en-
dags-workshop handlede om etik og brug af billeder på in-
ternettet og de digitale spor, som vi efterlader. Derudover 
lærte eleverne om, hvad der skal til for at skabe ”det gode 
billede”, om forskellige virkemidler som fx perspektiver, 
det gyldne snit og dybdeskarphed.

I forbindelse med workshoppen deltog eleverne i en 
fotokonkurrence sammen med 6 andre skoler i puljen. Det 
er ikke uden stolthed, at vi kan fortælle, at det blev vores 
elever, der vandt! Fotograferne Victoria, Fiona og Frida fra 
8.y. har i samarbejde skabt det flotte fotografi.

ETIK og fotos
Anne Hopmann og Lotte Ostenfeld

”Vinderbilledet er fuldt af energi, og fællesskabet er 
smukt rammet ind i en sæbebobles konturer. Der er brugt 
flere virkemidler som sløret baggrund, indramning og 
det gyldne snit. En virkelig kreativ og anderledes løsning 
på opgaven” forlyder det fra juryen som består af Corpo-
rate & Marketing Communications Director Else-Marie 
Westh fra Canon, Nordic Product Business Developer og 
fotospecialist John Hudson fra Canon og formand Anne 
Hopmann fra Skøn Skole.
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Hvordan mon det føles at gå op ad en rød løber og modta-
ge en statuette for en rolle man har spillet i en film eller 
få prisen for “Best foreign Movie”?

I forbindelse med Oscar uddelingen  i januar måned 
var temaet for engelskundervisningen i 7.y “Diamond 
Awards”. Eleverne lavede simpelthen deres egen award 
overrækkelse, hvor de nominerede hinanden til årets 
bedste skuespillere, instruktører og teknikerer. De ar-
bejdede alle med at lave nomineringstaler og takketaler. 
To elever blev udpeget som værter og havde til opgave at 
binde hele forestillingen sammen. Teknikere arbejdede på 

 DIAMOND Awards
Rikke Thomsen

højtryk med at lave lyd, tekst og billedkulisser. Der blev 
sendt invitation ud til forældre og den 31.januar samledes 
forældre og elever i skolens kantine, hvor den røde løber 
var lagt ud og der var “champagne” I glassene. Mange 
forældre mødte op i festtøj, hvilket  var med til at skabe 
den  helt rigtige stemming.

Det blev en super flot prisoverrækkelse. Eleverne var 
alle top motiverede og leverede de flotteste taler. Både 
forældre og lærer var rigtig stolte af dem. 

Tak til 7.y for en dejlig oplevelse.

Indledning
På Rungsted private Realskole er formålet med udtalelser 
og karakterer undervejs i en læreproces, at hjælpe elever-
ne til at få indsigt i, hvad de allerede kan, og hvordan de 
bedst muligt kommer videre. 

I dette skoleår har vi igangsat et pilotprojekt, hvor de 
traditionelle udtalelser(krydser) ledsages af et dokument 
med individuelle, konkrete mål i dansk-, matematik- og 
engelskundervisningen samt sociale og individuelle triv-
selsmål for den enkelte elev.

Med de nye udtalelsesark er vores ønske at konkretise-
re og synliggøre, hvilken arbejdsindsats, der skal medvir-
ke til at udvikle den enkelte elevs faglige og personlige 
potentiale optimalt. 

Baggrund
I skoleåret 15/16 arbejdede lærerkollegiet med skolens 
evalueringsmetoder og hvordan de kendte standpunktska-
rakter med fordel kunne suppleres m. individuelle mål for 
hver elev.

På baggrund af lærernes tilbagemeldinger blev der 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere fra indsko-
lingen, mellemtrinnet og udskolingen med fagene dansk, 
matematik og engelsk.  

I løbet af foråret 16 udarbejdede arbejdsgruppen, i 
samarbejde med ledelsen, de individuelle udtalelsesark 
med mål til eleverne fra 1. – 5.kl.

Arbejdsgruppen vedtog, at udtalelserne skulle afprøves 
på X-sporet af 1. til 5.årgang i skoleåret 16/17 og løbende 
evalueres henover skoleåret.

 PILOTPROJEKT:
 Elev-evalueringer
Lotte Ostenfeld

Skoleåret 16/17
I dette skoleår udgav skolen de individuelle udtalelsesark 
2 gange. 

Første gang i efteråret i forbindelse med elevsamtaler-
ne. Anden gang i forbindelse med skoleårets afslutning. 

Eleverne i 1.x modtog skriftlige udtalelser med indi-
viduelle mål i fagene dansk og matematik. Under hvert 
fag kunne lærerne tillige sætte mål for den personlige og 
sociale udvikling.

Eleverne i 2.- 5.x modtog de traditionelle stand-
punktskarakterer og individuelle udtalelser med mål 
for dansk-, matematik- og engelskundervisningen samt 
personlige- og trivselsmål.

Ved efterårets samtaler blev målene for den enkelte 
elev gennemgået. Eleven og forældrene fik mulighed for 
at stille spørgsmål og komme med forslag til, hvordan de 
bedst kunne støtte op om målene og elevens skolegang. 

 Henover foråret afholdt lærerne på x-sporet opføl-
gende elevsamtaler, hvor omdrejningspunktet dels var 
elevens faglige status, -  er målene fra udtalelserne i 
efteråret opfyldte. Dels elevens trivsel, -  hvor fokus var 
de emotionelle, personlige og sociale færdigheder, der er 
medvirkende til, at den enkelte udvikler sig optimalt. 

Gennem den løbende evaluering af pilotprojektet er 
vi nået frem til, at eleverne fra 1. – 5. årgang, fra det 
kommende skoleår, modtager et samlet udtalelsesark i 
efteråret og et i foråret, hvorpå lærerne definerer de rele-
vante fokuspunkter, ”bullets”, der har værdi som faglige 
og trivselsmæssige mål for den enkelte elev.

”På RpR er formålet med udtalelser og 
karakterer undervejs i en læreproces, at hjælpe 
eleverne til at få indsigt i, hvad de allerede kan,  

og hvordan de bedst muligt kommer videre”
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En tidlig mandag morgen i august tog vi af sted mod 
Knuthenborg. Vi skulle køre i to timer, og da vi så endelig 
var kommet frem, skulle vi vælge sovesal. Pigerne fik den 
mindste. Derefter legede vi på legepladsen, besøgte gede-
gården og købte souvenirs. Vi spiste også is. 

Da vi kom hjem til Skovridderhuset, fik vi aftensmad. 
På et tidspunkt fandt vi en hule i skoven, hvor vi legede 
krig, og efter en times tid ristede vi snobrød og skumfidu-
ser over bål. 

Tirsdag morgen vågnede alle i huset klokken seks. 
Ingen måtte stå op, men fem minutter senere tog drenge-
ne et bad - hold op, det larmede! Da vi havde klædt os på 
og spist morgenmad, skulle vi se tigrene. Det var et meget 
flot syn, især da en tiger åd et giraflår.

Bagefter tog vi tilbage til Skovridderhuset og spiste 
frokost. Senere på dagen så vi mange andre dyr, fx aber 

3.X i Knuthenborg
Camilla Tegllund Blaabjerg 3.x

og ulve, men vi kom desværre en time for sent til fodring 
af ulvene. Efter en lang eftermiddag kom vi endelig hjem. 
Den aften var det hyggeaften – vi spillede kort og meget 
andet, og så gik vi i seng.

Næste morgen klokken 05.20 begyndte brandalarmen 
at ringe, og vi skulle alle sammen ud i nattøj. Inden Falck 
manden var kommet, havde vi selv stoppet alarmen. Så 
var det tilbage i seng. 

Da vi stod op, var det i gang med arbejdet hos næ-
sehornene, hvor vi skulle muge ud. Efter vi havde fået 
frokost ankom 3.v med bus, fordi de nu skulle på lejrskole. 
Vi snakkede og legede sammen, inden vores klasse skulle 
køre tilbage til skolen med bussen.
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Da vi ankom, gik vi direkte ind i Skovriddergården. Vi 
fandt senge og stillede vores tasker, og derefter gik vi på 
vandlegepladsen. Nede i vandet var der en klam død frø. 
Så gik vi hen til Rutchebanen. Den var meget sjov, og 
Liselotte blev helt våd. Da vi var tørre gik vi ind og så et 
lysshow om tigerne. Næste dag så vi nogle søde små geder, 
og så gik vi hen til tigerne. Inde i stalden lugtede der ikke 
så godt, og da vi kom ud lærte vi en masse om tigeren. Vi 
gik ind i tigerskoven, hvor vi så kradsemærker på træ-
erne. Nogle var to meter oppe. Næste dag var vi inde hos 
næsehornene, og vi skulle samle deres lort op. Der var  
nok 120 kg. 

3.Y i Knuthenborg
Josephine Hassel og Luna Poulsen 3.y

Om aftenen lavede vi mange ting Vi legede forskellige 
lege, og pigerne havde det samme nattøj på. Så vi legede 
tvillinger overfor drengene. Senere om aftenen fodrede 
vi kamelen Gubbi, men det endte med at alle kamelerne 
kom, og så fik vi brug for flere grene. Vi gjorde det uden 
tilladelse, så det var ikke så godt. En af dagene kørte vi 
i abetog, og aberne tissede og råbte, men det var meget 
sjovt.

Vi havde en rigtig god lejrtur til Knuthenborg  
Safaripark.

Vi har været på lejrskole på Bornholm i en hel uge.
Da vi steg af færgen efter en lang rejse gennem Dan-

mark og Sverige tog vi en bus videre til Natur Bornholm. 
Vi gik en lang tur. Den var 1,7 km lang. Vi rokkede 
Rokkestenen, vi spiste myrer og vi så vandmandsspor der 
var blevet forstenet. Senere kom vi igennem en tidsrejse, 
der viste hvad der havde ændret sig på Bornholm gennem 
tiden.

Tirsdag var en lang dag, vi så mange ting blandt andet 
Østerlars Rundkirke, Hammershus og en masse andre 
spændende ting.

Onsdag var vi ude og klatre i en skov. Der hvor vi var 
hed Til Tops. Det var både sjovt og spændende at klatre, 
fordi vi kunne være sammen og udfordre os selv.

Torsdag var vi i Brændesgårdshaven, vi var ude at 
bade i et kæmpe vandland, det var så sjovt. Der var store 

5.Y på Bornholm
Sofia Wærum Schreiber og Mathilde Barenkopf Hansen 5.y

vandrutsjebaner. Den sjoveste var en, hvor vi havde nogle 
ringe som vi skulle sidde i, så kørte vi ned ad den hvor vi 
fløj op ad kanterne på den, og nogle gange faldt man ud 
af ringene, det var meget voldsomt, men også sjovt. Den 
sjoveste forlystelse var Luna. Den gik ud på at man satte 
sig ind i en kugle, så fik man sat en sikkerhedsbøjle på, 
hvor der var tre knapper. Der var en knap hvor man kun-
ne dreje forlæns, en hvor man kunne dreje baglæns og den 
sidste brugte man hvis man skulle stoppe.

Fredag vendte vi hjem. Først med bus, så med færge og 
til sidst med tog. 

Det har været en fantastisk tur. Vi er sikre på, at alle 
vil glæde sig til næste lejrskole. Men det var nu også rart 
at komme hjem igen.
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I året 2016 var 9.V på lejrskole i Barcelona. Turen starte-
de en mandag morgen den 5. september kl. 6.50 i Kastrup 
Lufthavn. Derefter fløj tiden afsted. En fantastisk tur hav-
de vi, og oplevelser var der mere end nok af. På førsteda-
gen blev vi vist rundt i den gamle bydel med en guide og 
fik set La rambla, hvor vi var blevet advaret om de mange 
lommetyve. Vi fik også set de flotte, små og gamle gader og 
flere kulturelle ting som fx Rådhuset, der ligger i hjertet 
af Barcelona. I løbet af ugen besøgte vi bl.a Picasso muse-
et, Parc Guell, La Sagrada Familia, Casa Mila, for ikke at 
nævne vores daglige ture til stranden. Vejret var næsten 
en oplevelse i sig selv, da det var omkring 30 grader hver 
eneste dag, så klassen kom hjem med en dejlig brun farve 

9.V i Barcelona
Carl Eismark og Nicoline Holmblad 9.v

i ansigtet. Vi fik også prøvet kræfter med den spanske me-
tro, som førte os til de forskellige seværdigheder. Shoppet 
fik vi ligeledes tid til, da den store gade ”Passeig de Gra-
cia” lå få minutter fra vores hotel. Vi havde været særligt 
heldige med Hotellet, der var overraskende flot, og ligeså 
med de værelser vi fik stillet til rådighed. Fritid havde vi 
også masser af, så vi kunne nyde hinandens selskab og 
det dejlige vejr. Vores klasselærer Marie og Klaus Lund 
fik taget os med på nogle gode restauranter med lækker 
spansk mad. Alt i alt, har vi fået en masse på opleveren. 
Både kulturelt og socialt. Vi ville ønske at vi kunne tage af 
sted igen, og  takker de lærere, der har gjort det muligt.

Mandag: Vi skulle rigtigt tidligt op, for vi skulle på 
lejrtur til Bornholm. Vi skulle mødes på Rungsted station 
kl. 5.05. Da alle var kommet, tog vi toget og kørte ind på 
Hovedbanegården. Derefter kom der en bus, som kørte os 
til Sverige, hvor vi skulle med færgen til Bornholm. Da vi 
var ankommet til Bornholm, kom der en bus, som kørte 
os til Opalsøen, hvor vi skulle rappelle. Men det blev vildt 
dårligt vejr med meget regn, så vi gjorde det ikke allige-
vel, men i stedet kørte vi til vandrerhjemmet i Svaneke. 
Da vi havde været der i kort tid, tog vi en tur ned til byen, 
hvor vi kiggede lidt. Bagefter tog vi hjem og pakkede ud. 
Så var det tid til, at vi skulle spise aftensmad. Vi fik dejlig 
mad og især salaten var god. Derefter gik vi tilbage til vo-
res værelser, hvor vi hyggede, snakkede og grinte. Så kom 
Ulla og Laila og sagde godnat.

Tirsdag: Vi startede dagen med at spise morgenmad 
og smøre madpakker. Det var rigtig lækkert. Bagefter kør-
te bussen os til Almindingen. Almindingen er den største 
skov på Bornholm. Der skulle vi møde en mand, som hed 
Søren Sildehoved. Han havde været guide i Almindingen 
i ca. 30 år. Han fortalte alle mulige historier om Almin-
dingen. Da vi var næsten færdige med turen, fortalte han 
om et græsstrå med lag (væge til lys). Når man hev det 
grønne af strået, var der noget hvidt skum inden. Det blev 
nogle af os rigtig interesseret i, så vi ledte selv efter græs-
stråene og kom så langt bagud, at vi næsten ikke kunne 
se de andre. Efter vi var færdige med turen, kørte vi over 
og så den største rundkirke på Bornholm. Den hedder 
Østerlars Rundkirke. Vi kunne også komme op på loftet 
og se udsigten oppefra. Der var rigtig mørkt. Da vi havde 
været i Østerlars Rundkirke, var der lige et sted mere, 
som vi skulle hen. Det var Ekkodalen. Vi råbte så højt, at 
Sverige næsten kunne høre os. Vi råbte: "HVAD DRIK-
KER MØLLER" og så svarede Ekkodalen "ØLLER". Det 
var mega sjovt! Vi kørte videre til Natur Bornholm, hvor 
vi så grundfjeldet, og vi lærte nogle huskeremser: gnejs er 
nice, og granit ser man tit. Bagefter skulle vi gå igennem 
en "tidsmaskine", og se på de ting, der var, den gang for 
mange millioner år siden. Vi så også en film, der handlede 
om Bornholm for millioner af år siden. Da vi var hjemme 
igen, hyggede vi os på værelserne, og så var det tid til at 
spise, hygge og skrive dagbog. Herefter skulle vi i seng, 
men Rebecca, Frederikke, Josefine og Jocelyn kunne heller 
ikke sove den nat.

5.X på Bornholm
Jocelyn, Frederikke, Rebecca, Josefine, Thomas, Carl Wilhelm, Nicolai og Kasper 5.x

Onsdag: Vi startede dagen med at vække Rebecca 
med en sang. Derefter fik vi morgenmad. Vi kørte med bus 
til Hammershus. Her skulle vi forestille os at være tilbage 
i tiden og skiftes til at trække en kærre med udstyr i. 
Josefine og Emily blev halshugget, fordi de prøvede at 
forgifte ærkebiskoppen i et rollespil, vi spillede. Og sådan 
døde Josefine og Emily. Vi fik også fortalt historien om 
Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt. Thomas spillede 
Corfitz Ulfeldt, og Jocelyn spillede Leonora Christine. Vi 
kom ind i et rum, hvor der lever grotteedderkopper. Så gik 
vi videre. Da vi nåede dertil, hvor vi skule finde det lille 
hoved, som Søren Sillehoved havde fortalt om, så kikkede 
alle rundt, men kun Frederikke kunne finde det. Da vi var 
færdige, skulle vi prøve at smage røget sild på et røgeri. 
Der var nogle, der godt kunne lide det, andre kunne ikke 
lide det. Derefter kørte vi hen til Ekkodalen, hvor vi lege-
de. Vi ventede på dem, der skulle køre os i hestevogn. Vi 
standsede ved rokkestenen og fik den til at rokke igen. Så 
stoppede vi anden gang ved Rytterknægten. Her fik vi te 
eller saftevand og muffins. Da vi kom hjem, skulle vi igen 
skrive om dagen i vores dagbog. Da alle var færdige, så 
kunne man vælge at være med til en hårflettekonkurren-
ce. Emily og Frederikke vandt.

Torsdag: Vi vågnede klokken 07:00 og snakkede lidt. 
Vi tog tøj på og spiste morgenmad. Klassen gik samlet 
til stranden. Bagefter gik nogle ned til byen og købte 
souvenirs, f.eks. bolsjer, eller ting fra Super Brugsen eller 
fra et glaspusteri. En bus kørte os afsted og satte os af, da 
vi skulle gå langt i dag.Vi gik hen til det flotte vandfald i 
Døndalen, hvor vi spiste vores frokost. Bagefter skulle vi 
ud at gå i en time. Herefter kom vi til Den Sorte Gryde, 
som er en grotte i klipperne, der er omgivet af vand. Men 
vi opdagede, at der var for meget vand i Den Sorte Gryde, 
så vi ikke kunne komme derned. Vi gik videre i en halv 
time, hvor vi kom til Helligdomsklipperne. Der fik vi 
nogle kiks, og så kunne vi gå videre i 2 timer. Vi nåede til 
stranden, hvor vi tog et hvil, og vi prøvede alle sammen at 
slå smut. Så skulle vi gå videre til Gudhjem, hvor vi skulle 
lave vores egen aftensmad. Turen til Gudhjem ville tage 
ca. 4 timer. Endelig kom vi til den gård, hvor vi skulle lave 
vores egen aftensmad. Vi var allesammen meget trætte 
i vores ben, men vi fik lavet vores mad. Vi lavede græs-
karsuppe, focacciabrød, oliedressing og salat. Til at lave 

dressingen skulle man bruge en kanonkugle. Vi syntes, 
det smagte godt. Efter vi havde spist, kom der en bus og 
kørte os tilbage til vandrehjemmet. Vi var alle sammen 
trætte efter en lang dag, hvor vi havde gået rigtig meget. 
Vi lå og hyggesnakkede i 20 minutter, før vi sov.

Fredag: Vi skulle hjem om fredagen. Vi stod op kl. 
07:15 og begyndte med det samme at rydde op på vores 
værelse og pakke vores ting. Derefter spiste vi morgen-
mad. Ulla, Laila og Morten fra vandrehjemmet kom og 
så, om vi havde ryddet ordentligt op på vores værelser. 
Der var en præmie til dem, som havde ryddet flottest op. 
Det var ikke os, der vandt, men værelse nummer 15. De 
vandt en Oreo pakke og en ting hver fra butikken fra 
vandrehjemmet. Bussen kom og hentede os, og den kørte 
os til færgen i Rønne. Båden vippede virkelig meget på 
hjemturen. Alle var helt vildt spændte på at se vores 
forældre for første gang i fem dage. Kl. 14.50 kom vi til 
Rungsted station, hvor vores forældre stod og ventede på 
os. Der var mange glade ansigter. Efter Thomas havde 
krammet sin far, slap Kasper kufferten, og kom styrtende 
lige imod sin mor og kastede sig i armene på hende. Efter 
at alle havde sagt farvel og ønsket god efterårsferie, tog 
man hjem.
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At kede sig skulle være så sundt
Så vi planlagde at kede os året rundt
Oppe, nede og for og bag
Og startede året med et brag af en Markedsdag

Vi kedede os med boller uden salater
Og børnene optrådte med dukketeater
Forældre og børn med kvikke hoveder
Fik det hele til at summe med fantastiske boder

Kedeligt med Junglen, der så kedeligt kom i gang
Med tipee, lianer, indianer og sang
Og kedelige ture til skov og til strand
Hvor vi har kedet os med larver og grene i spand

 SFO ØnskeØen
Otto Fiala Christensen

I Caféen kedede vi os med sund mad på menuen
Og gemte opskrifter og billeder af maden i skyen
ØnskeØen og Junglen var og blev en kedelig institution
Som om det ikke var nok, skulle børnene kede sig med motion

Den kedelige Harry Potter er skrevet af JK Rowling
I efterårsferien kedede vi os med hygge og bowling
Og i bowlinghallen kunne man kede sig og hvine
Kedeligst var det dog at spille på spillemaskine

I Paletten fik de den kedelige idé 
at skabe en by af pap uden maché
En kæmpe kedelig storby så stærk
New Pap City blev et kedeligt mesterværk

Hver uge den samme kedelige tur til svømmeren gik
Med boller og juice, den samme kedelige skik
Og hjemme på Øen børnene bolledej sku' ælte
I svømmeren sku' børnene bruge det kedelige bælte

Julen er kedelig og fuld af hemmeligheder You know
Vi kedede os med dans og det helt store juleshow
Vi fejrede jul som i Costa Rica 
og som i USA, det fik vi pip af
Spiste dansk julefrokost som vi kender 
Og fik kedelige kys og kram, nærmest i begge ender

Kedelige fyldte maver, som gør tavs
Og så til Basketball med dommer, Santa Claus
Med overfyldte, spændte og ømme maver
Sku' børnene huske de kedelige julegaver

– et sted, hvor det er tilladt at kede sig!
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Vi tog hul på endnu et kedeligt kalenderår
Lærte børnene klokken, kiggede på uret – som tiden dog går
Tid til udvikling af børnenes finmotorik vi fik
Vi strikkede kedelige hverdage sammen med fingerstrik

Endnu den samme kedelige sang i caféen, man bare ælter
Imens kedsommelige brikker stables og placeres i felter
Der instrueres, forklares så man sku' tro vi havde fået gak
Og i virkeligheden vil vi bare spille en kedelig gang skak 

Kedeligt var der i Junglen og på Øen
Så vi ledte med lygter og sanser i en søgen
Efter kedelige skoler i kommune og omegn
I håb om at finde flere kedelige tegn

Vi tog til turnering i fodbold, hvor kedsommeligheden var total
Og for det ikke sku' være løgn kom vi hjem med pokal
Men med basket og floorball kom vi lidt galt af sted
Så det har vi undladt at prale med
  
At være barn og arbejde på Øen er den kedeligste tjans
Så hver anden måned keder vi os med optræden og dans
Og i Nålen høres der klippen, syning og strikken
Imens publikum klapper til rytmer og hofters vrikken

Klatmaling og kunst er den kedeligste attrap
Så vi har kedet os med klatter på lærreder og pap
Har udsmykket kedelige gamle stole helt uden klap
Kedet os med udstilling og serveret Chateauneuf du Pap

På den kedelige Ø kunne børn, der havde fået en på snotten
Søge hjælp, trøst og få plaster på i Grotten 
Men Grotten var kedelig, så kedelig og gammeldags
Lysningen så dagens lys og lagde op til bajads 

I sommers tog vi til stranden og vinkede til hajer og gopler
Holdt fest med kedelig dans, kunst og bobler
Vi siger tak for det kedeligste år i mands minde
og tænker vi kun har fremtiden at vinde.
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”Og der lød en skøn musik, der hvor fætter Mikkel gik”
Forældredagen blev skudt godt i gang, da alle børn og 

rigtig mange forældre trampede løs under omkvædet til 
”Fætter Mikkel gik”. Som altid virkelig god stemning til 
morgensang.

I 1.x var der matematik på skemaet i første time, 
tydeligvis et yndlingsfag for de fleste. Trangen var stor 
til at aflevere de færdiglavende lektier, og de var endda 
først til dagen efter. En meget engageret lærer legede 
”10-venner”-begrebet ind, børnene var straks med på 
legen, og de hurtigste fik udleveret ekstraopgaver. Lige 
som det skal være.

FORÆLDRE-dage
Marianne, mor til børn i hhv. 1. og 2. klasse

I 2.y var børnene i gang med at lære, hvad alle de for-
skellige frugter hedder på engelsk. Der var mange hænder 
i luften, de fleste handlede da også om frugterne i bogen, 
men så var der pludselig var en, der gerne lige ville fortæl-
le, at han altså havde læst på internettet, at halvdelen af 
alle amerikanere tror, at månen er lavet af ost. Nu er der 
så meget, jeg bedre forstår.

Tak for en dejlig formiddag – tydeligt, at børnene også 
nød, at vi forældre var tilstede.
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Som far til en nystartet dreng i 5.v på RpR var det med en 
vis nysgerrighed at jeg deltog i forældredagen for første 
gang på RpR. 

Efter den obligatoriske morgenrutine i gymnastiksa-
len, Renés sidste formaninger og information begav jeg 
mig over til Sløjdlokalet og tænkte åh nej Sløjd hvor old 
school er det lige, da jeg et kort øjeblik tænkte tilbage på 
min egen tid i sløjd lokalet. 

I min tid i sløjdlokalet var der ikke megen respekt om 
lærerens forsøg på at lære os noget så håndgribeligt som 
at prøve at formgive et stykke træ. 

Til min store overraskelse blev jeg her mødt af læreren 
Klaus som åbenlyst havde eleverne i sin hule hånd og 
evnede at engagere eleverne i en ellers hårdt fokuseret 
hverdag med algebra og bøjning af verber. Her mødte jeg 
koncentration,  glæde, grin og ikke mindst en lærer som 
var stolt af sit fag, og som evnede at formidle og inspirere 

En dag i 
SLØJDLOKALET
Thomas Schnoor, forælder i 5.v

både piger og drenge, så alle deltog i undervisningen og 
producerede træhunde, krokodiller, pistoler etc. efter  
skabeloner som Klaus egenhændigt havde designet. 

Måske er faget sløjd i virkeligheden et af de frirum, 
hvor børnene også lader op til næste ”rigtige” faglige time, 
og derfor tjener faget sløjd selvsagt et højere formål.  

Det som virkelig slog mig mest og endnu engang 
bestyrkede mig i at lærerens engagement er alt afgøren-
de for at få eleverne med, var den fokuserede interesse 
blandt eleverne og den lethed hvormed undervisningen 
foregik. Derfor synes jeg det er fantastisk, at man på RpR 
også i Sløjd prioriterer lærerkræfter, som brænder igen-
nem og gør sig ekstra umage for at få eleverne med sig.  

Med forældreerfaring fra andre skoler i kommunen vil 
jeg bare afsluttende nævne, at det jo ikke er en naturlov, 
at lærerne brænder igennem på den måde – så vi er heldi-
ge, at vi har dygtige lærere som Klaus på RpR.
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Torsdag den 1. september 2016 var der atter markedsdag 
på RpR, samvær og velgørenhed var igen omdrejnings-
punktet.

Markedsdagen var på alle måder en succes med glade 
børn og ”støttevillige” forældre. De 23 boder bød på tombo-
laer, ansigtsmaling, popcorn, andedam, minigolf, dåsekast 
og meget mere. Alle boder blev flittigt besøgt af børn, 
forældre, bedsteforældre samt venner fra lokalområdet.

Det blev en festlig dag, der genererede et overskud på 
44.600,- og med et efterfølgende generøst anonymt foræl-

 MARKEDSDAG 2016
Skolebestyrelsen

dretilskud, kunne skolen overrække 50.000,- til børne- 
hjemmet ”Villa Skodsborg”. Dette skete til morgensang  
et par uger efter.

Næste skoleår er markedsdagen fastsat til torsdag  
den 7. september 2017. Vi glæder os til at se rigtig  
mange glade børn og voksne igen.

Med venlig hilsen skolens bestyrelse
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Torsdag den 2. februar tog 8.x fra Rungsted private Real- 
skole målrettet afsted til DM i fagene – hvor danmarks-
mestrene i dansk, matematik og idræt skulle kåres. Ni 
elever fra 8.x havde kvalificeret sig via nettet og skulle til 
at starte med dyste mod andre 8. og 9. klasses elever fra 
deres region. Det endte ikke med en podieplads men alle, 
både deltagere og tilskuere var meget enige om, at det var 
en god oplevelse og en virkelig hyggelig tur. Formålet med 
DM i fagene falder rigtig godt i tråd med Rungsted private 

Mandag den 2. januar 2017 blev Rungsted private  
Realskole mobilfri skole.

Beslutningen blev truffet, som et resultat af den evalu-
ering vi havde haft på vores ”mobilfrie-uger”. Vi er af den 
overbevisning, at børnene har brug for at få fri fra mobil-
telefonen og derved Facebook, Instragram og Snap Chat.

Danske og engelske forskningsresultater viser end-
videre, at elever uden mobiltelefoner klarer sig bedre i 
skolen, og at dens blotte tilstedeværelse kan nedsætte 
koncentrationsevnen. De enkelte lærere kan naturlig-
vis stadig tænke telefonerne ind i undervisningen i det 
omfang, de finder det relevant og givtigt. Den digitale 
teknologi er kommet for at blive, og vi skal som skole 

 DM i fagene
8.x

Realskoles profil – nemlig at sætte fokus på fagligheden 
og den faglige udvikling hos eleverne under overskriften 
– ”De stolte nørder”. Kommende 9.x er klar til at tage 
kampen op igen og håber, at andre klasser fra RpR også 
har lyst til og mod på at deltage i arrangementet næste 
skoleår.

Vi ses forhåbentlig til DM i fagene.

ikke forsøge at vende udviklingen – men have fokus på 
digital dannelse.

Det er vores indtryk, at de fleste elever er glade for 
ordningen. Eleverne giver i hvert fald udtryk for, at 
”Firkvarters-kulturen” er blevet ændret. Der er nu god tid 
til at få en masse frisk luft, god tid til at spille ”Ost”, god 
tid til Fidget Spinneren – ganske enkelt god tid til at være 
sammen.

Det nye initiativ var tænkt som et midlertidigt forsøg, 
men da vi for nylig evaluerede ordningen i kollegiet, var 
der ingen tvivl at spore – Rungsted private Realskole er 
blevet en permanent mobilfri skole.

Hver morgen skal de børn, der bliver afleveret før kl.  
7.55 komme ned i kantinen og hygge fra kl. 7.30-08.00.  
Vi laver alt imellem himmel og jord. De materialer og 
ting vi har, er ting som forældre, børn og bedsteforældre 
har doneret, og som skaber stor glæde for de børn, der 
bruger ordningen.

Børnepasningen har nu kørt i en del måneder, og 
jeg kan meddele, at det er blevet en succes ud over alle 

Tante T's 
MORGENPASNING
Trine Roug

grænser. Hver dag har jeg besøg af 12-20 børn i alle aldre. 
Det giver en dejlig dynamik, og er en skøn måde at starte 
dagen på. Vi laver alle mulige kreative projekter, spiller 
spil, tegner og leger. Så jeg vil bare sige tak for lån af jeres 
dejlige børn. Det er en sand fornøjelse. 

Kærlig hilsen Trine
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Én gang mobilfri 
– ALTID MOBILFRI
René Leiholm
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Fredagen før vinterferien er en dag hvor der er forskellige 
aktiviteter på skemaet. Eleverne får mulighed for at kom-
me med ønsker til hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i.

I år havde vi ikke mindre end 108 elever på skitur til 
Isaberg. En dag hvor nogle af eleverne fra 5.-10. klasse 
har mulighed for at boltre sig på pisterne i det svenske.  

Her i landet var der også gang i aktiviteterne. Nogle 
var på Block Walls klatre væg i B&W hallen, andre på 

Fredagen før
VINTERFERIEN 
Mette Ellingsgaard

digital skattejagt i nærområdet, nogle på biblioteket til 
den store læsehygge dag, mens andre spillede fodbold i 
bumperz balloner, nogle var til boksning og andre igen  
til Big band koncert i DR byen.

Alt i alt en dag med sjove oplevelser og med mulig-
hed for at knytte nye venskaber, på tværs af klasser og 
årgange.
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Translokation
2016
22. juni
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Juleindledning
2016

17. december

5352



Fastelavn
2017
27. februar

5554



Gallafest
2017

 28. april 

5756
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Sidste skoledag
2017
 24. maj
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Godaften - tusinde tak for beretningen, Peter – jeg ved, at 
det betyder meget for alle ansatte på Rungsted private Re-
alskole at mærke, at bestyrelsen sætter pris på den indsats, 
der bliver ydet hver eneste dag på skolen. Det er dejligt at 
fornemme, at der både er tillid og råderum.

Jeg vil også gerne byde velkommen til årets generalfor-
samling og rette en tak til jer, der har haft mulighed for at 
deltage her i aften. Det, at vi ikke er så mange, tager jeg 
som udtryk for, at forældrene på Rungsted private Realsko-
le generelt er tilfredse med deres børns skoledag og trygge 
ved, at ledelsen i tæt dialog og samarbejde med bestyrelsen 
og alle ansatte på skolen sætter rammen og definerer og 
kommunikerer kursen. 

Det er mit ønske, at denne redegørelse skal rumme 
de små pædagogiske øjeblikke, der opstår, når vi mindst 
venter det. Redegørelsen skal endvidere give et indblik i 
de pædagogiske tendenser, der fylder mest i skolebilledet 
lige her og nu; og til sidst vil den forhåbentlig tydeliggøre, 
hvad vi ser, som det mest værdifulde for også fremover at 
kunne skabe en moderne skole, som er forankret i tydelige 
værdier.

Hvilken fremtid er det, vi ser ind i, og hvad skal vi helt 
konkret danne og uddanne børnene til? Vi slipper ikke for 
målinger, men hvad skal vi måles på? Hvad er Rungsted 

der gør en skole til en skole, er den kendsgerning, at det er 
et sted for undervisning. At træde inden for skolens mure 
med udgangspunkt i den antagelse, at man ikke blot kan 
lære noget, men også kan blive undervist, er et afgørende 
og nødvendigt skifte, hvis vores mål er at give undervisnin-
gen dens rette plads inden for uddannelsesfeltet”. Når vi 
tænker læring i grundskolen, er det bredere end at tænke 
undervisning. Undervisningsbegrebet udvides fra et særligt 
fokus på faglighed til med læringsbegrebet også at fokuse-
re på den sociale og personlige udvikling af det hele barn. 
Men vi skal som skole insistere på undervisningen, hvor 
nogen forholder sig til noget, der er mellem eller iblandt 
dem. Dette er en åben, social og principielt fri proces, hvor 
alt kan ske. I undervisningen åbnes verden i rummet mel-
lem mennesker.

Men hvilke elementer skaber god og motiverende 
undervisning? Alle stor set uden undtagelse kan huske 
den gode lærer fra deres egen skoletid, hvilket i parentes 
åbenbart er en gyldig referenceramme i et utal af diskus-
sioner om skolen, vi husker den lærer, der har gjort et helt 
særligt indtryk. Per Fibæk har i bogen ”Den Autentiske 
Lærer” fra 2004 empiri, der ikke overraskende viser, at det 
er afgørende for resultatet af undervisningen, at lære-
ren lægger engagement, oprigtighed og vilje bag det, der 
foregår i klassen. Der er mange veje til høj faglighed, men 
nøglen, der kan åbne det fineste smykkeskrin i den store 
skattekiste, er den lærer, der vil noget med sine elever, den 
lærer, der tør vove noget, den lærer, der har noget på hjerte, 
den lærer, der har en fin fornemmelse for, hvornår det er 
nødvendigt at gøre lige akkurat det ekstra. Netop den 
lærer lykkes med at motivere og opnå progression hos sine 
elever og skaber et trygt og motiverende læringsmiljø, sæt-
ter nogle klare mål for alle i klassen og leverer en varieret 
undervisning med fokus på evaluering og feedback samt 
inddrager elevene, når det giver mening.

Det er fundamentalt vigtigt på RpR, at der er en høj grad 
af frihed til at planlægge og gennemføre undervisningen. 
Åbenhed og samarbejde er vigtige ingredienser i forhold til 
at skabe god undervisning. Samarbejdet bør ikke blive et 
projekt i sig selv. Et samarbejde er allerbedst, når det etab-
leres, fordi det giver mening i forhold vores kerneydelse. 
Det kan være yderst grænseoverskridende at invitere en 
kollega, en undervisningskonsulent, skolens tilsynsførende 
eller skolens ledelse ind og se ens undervisning. Man blot-
ter sig selv og sit arbejde, men det, man har mulighed for 
at få igen, er virkelig værdifuldt. Vi skal som skoleledelse 
vægte og blive endnu bedre til at tale med lærerne på RpR 
om deres undervisning. Ideelt set skulle alle lærere på RpR 

private Realskoles skoleideal anno 2017?
Alle grundskoler har et større formål. Den store verden 

står over for en række bekymrende problemer, som sko-
len er nødsaget til at hjælpe fremtidens samfund med at 
klare. Klimaudfordringer, mangel på vand, forurening, 
radikalisering, ulighed, flygtningestrømme og ubæredygtigt 
forbrug og produktion. Akademisk højtuddannede borgere 
er formentlig ikke nok til at løse de grænseoverskridende 
problemer. Det kræver, at kommende generationer er i 
stand til at tænke og handle kreativt. Det bliver i mange 
sammenhænge nævnt, at Danmark i fremtiden skal leve 
af innovation. Vi skal med andre ord blive bedre til at finde 
nye løsninger på konkrete problemer og være opmærksom-
me på, at kreativitet er grundlaget for innovative processer. 
Myten om, at geniale påfund, store opfindelser og kreative 
indfald kommer af sig selv må gerne forsvinde fra skolen. 
Vi skal organisere kreativiteten og sætte den i system – 
kreativitet kan læres. 

Skolens vigtigste opgave har gennem mange år været 
læring og almendannelse. Den hollandske uddannelsesfor-
sker Gert Biesta skriver, i lettere redigeret form, i Bogen 
”Den smukke risiko” om spændingsfeltet mellem læring og 
undervisning: ”skolen bør ikke forstås som et sted for læring 
– hvis man vil, kan man trods alt lære overalt – men at det, 

minimum en gang om året have besøg af en ledelsesperson 
- men mindre kan også gøre det.

Politikerne har fastlagt så mange og detaljerede mål, 
at det kan være svært at se skoven for bare træer - og i 
det hele taget at få øje på metodefriheden. Vi ønsker ikke 
et målstyringsinferno. Hvad du lærer i forskoleklasse i 
dag, skal du kunne i miniforskolen i morgen. Læringstiden 
minimeres og intensiveres. Sammenligninger af præ-
stationer og uddannelsessystemer er oppe i tiden ud fra 
forestillingen om, at bare vi sammenligner, bliver vi bedre. 
Selvfølgelig skal der være mål, men de skal primært sættes 
af de personer, der ved, hvad der sker i skolen og af de pæ-
dagoger og lærere, der er tæt på den enkelte elev. I år har 
vi kørt et pilotprojekt på RpR, hvor lærerne på x-sporet har 

Skolelederens 

 PÆDAGOGISKE 
 redegørelse 2017
René Leiholm 

lavet udtalelsesark for 1. - 5. klassetrin. Efter flere evalu-
eringer, er det blevet besluttet, at lærerne på de nævnte 
klassetrin fremover skal definere de relevante fokuspunk-
ter, ”bullets”, der efter deres vurdering kan have værdi som 
faglige og trivselsmæssige mål for den enkelte elev.

TV2 lavede i marts 2017 en undersøgelse, hvor de på 
deres hjemmeside spurgte læserne – hvem der egentlig har 
ansvaret for opdragelsen af børnene. Over 19.000 deltog 
i afstemningen, og hele 91 procent mente, at pilen pege-
de på forældrene. Otte procent tilkendegav, at det var en 
fælles opgave, mens kun én procent sagde, at det alene var 
skolens ansvar. Resultatet overrasker mig og er på mange 
måder opmuntrende - men skolen er i dag en så betydelig 
del af børnenes liv, at vi som skole skal turde være tydelige 
og træde i karakter. Vi skal have klare holdninger uden 
at være belærende på en nedladende og bedrevidende 
måde. Læring, dannelse og opdragelse hænger sammen, og 
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”Det er fundamentalt 
vigtigt på RpR, at 

der er en høj grad af 
frihed til at planlægge 

og gennemføre 
undervisningen”



opdragelsen skal ske i tæt samarbejde mellem forældrene 
og skolen. Alle parter bør vise gensidig respekt for kom-
pleksiteten uden at blive handlingslammede. Det er lige 
så meget, det vi er, det vi gør, som det vi siger som voksne, 
der er afgørende for, hvordan børn agerer. Ubevidst sættes 
spor i børnenes sind, som kommer til at præge dem resten 
af livet. Kærlighed, nærvær, værdsættelse, klare holdninger 
og tydelige rammer er det centrale i god opdragelse. Det 
nærvær og den kærlighed, vi som skole skal give børnene, 
er selvfølgelig ikke sammenlignelig med det, I som forældre 
skal give dem. I sidste instans, må der aldrig herske tvivl 
om, at det er forældrene, der har det primære og endelige 
ansvar.

Siden folkeskolereformen så dagens lys har medierne 
boomet med debatindlæg om skoledagens længde. Jeg er 
meget enig i, at det er yderst væsentligt, at den frie tid ikke 
nedprioriteres. I 1. klasse på RpR har eleverne to dage til 
kl. 14.00; ellers har de fri kl. 13.15. Eleverne er udmattede 
af indtryk og læring efter 6. lektion. De er trætte af skole-
arbejde og undervisning – og det er tid til, at den frie leg 
kan begynde. Eleverne i 8. - 9. klasse er timemæssigt også 
hårdt spændt for, da vi har så meget på hjertet, vi gerne 
vil give dem med på vejen, men netop på de klassetrin, vil 
eleverne næste skoleår have én lektion mindre end i dag.

Tidsskriftet ”Mandag Morgen” kom forleden med en 
positiv forudsigelse nemlig at skolelærere aldrig bliver 
overflødige – med andre ord kommer computeren ikke til 
at overflødiggøre læreren. Men der er ingen tvivl om, at 
it vil være med til at flytte hele læringsbegrebet. Digitali-
sering og sociale medier udfordrer den traditionelle måde 
vi holder skole på – ”klasseværelset” bliver løftet ud i det 
uendelige virtuelle rum. Vi skal tage digital dannelse alvor-
ligt og give eleverne mulighed for at tilegne sig nogle af de 
kompetencer, som vi tror, er det 21. århundredes. 

Kirsten Drotner, som er professor i medievidenskab på 
Syddansk Universitet har skrevet, at ”En meget stor del af 
den måde mennesker i hele verden skaffer sig kundskab og 
viden på, går via digitale medier. Hvis ikke vi forstår at an-
vende dem kreativt, konstruktivt og kritisk, bliver vi ikke 
bare dummere på det digitale, men på verden og os selv”.

Tidligere har jeg givet udtryk for, at it ikke i sig selv 
er værdifuldt - at it ikke er et mål men et middel. Spørgs-
målet er, om den forståelse stadigvæk holder? En ting er 
sikkert, det at skabe med it bør, i et vist omfang, komme 
på skoleskemaet. Et ”rum”, hvor vi udfordrer og udvikler 
elevernes kreative it-kompetencer.  I år har vi haft pro-
grammering på skemaet, som et KK fag på 7. klassetrin. I 
den periode vi tilbød faget, gjorde vi os nogle gode erfarin-
ger. Der er en række argumenter for, at eleverne skal lære 

der sig i en gruppe med fælles sproglig forståelse. Vi skal 
respektere, at det er noget, som er deres, og som vi ikke 
helt behøver at forstå – men vi skal også gøre dem klart, 
at det ikke er den samme kultur, der hersker alle steder. 
Til tider er det nok at bevæge sig ind i parallelklassen, og 
andre gange skal man over i en af de andre bygninger for 
at opleve en anden kultur. Alle har forskellige grænser, som 
omverden skal respektere og være opmærksomme på. In-
gen på RpR er i forhold til ordvalg og sprogbrug generelt i 
tvivl om, hvad der er ok, og hvad der bestemt ikke er ok, og 
når det sidste er tilfældet, skal vi reagere prompte. Elever-
ne skal lære at tænke på andre end sig selv, så kommer den 
respektfulde tone helt automatisk.

Det at være en del af Rungsted private Realskole er 
noget af det mest livsbekræftende. Når man møder ind 
om morgenen, ved man ikke, hvad dagen bringer, man ved 
aldrig helt, hvad det er man møder, det er jo mennesker, vi 
har med at gøre. Men en ting ved man med sikkerhed, at 
der vil opstå en række sælsomme og dynamiske øjeblikke. 
En morgensang, hvor hårene rejser sig på armene, og man 
bliver helt rørt af stemningen, en elev fra forskolen der på 
løbeturen til Berlin selv mener, at han er så godt løbende, 
at det føles som om, han har en motor i skoene; en 1.klasse 
der er utrøstelige kede af det, fordi de ikke vil gå på påske-
ferie, en dreng fra indskolingen, der hver gang man læser 
historie for klassen klukgriner på en så hjertelig måde, at 
man næsten ikke kan koncentrere sig om oplæsningen, 
en elev der på sin egen underfundige måde kommer på 
kontoret og har et ønske om sammen med sekretærerne at 
løse mysteriet om Bermuda-trekanten, en yderst kreativ 
tilbagemelding på vores invitation til gallafest, hvor fire 
elever fra en 9. klasse har fyldt ens kontor op med festlige 
balloner og skrevet JA, selvfølgelig kommer vi, en ganske 
almindelig hverdagssituation, hvor man går ind i en klasse 
og bliver mødt af 24 ægte smil og stor nysgerrighed, og kan 
mærke, at eleverne er gået i ét med undervisningen.

I dette skoleår har vi fra mange vinkler og på forskel-
lige niveauer haft særlig fokus på ordene RO, OMHU 
og YDMYGHED og vi føler, at det har haft en positiv og 
signifikant effekt. I skoleåret 2017/2018 vil det være ordene 
NÆRVÆR, VILJE og TÅLMODIGHED. Nærvær tager 
udgangspunkt i det, der sker i os og mellem os, og er uen-
deligt vigtigt for vores trivsel. Væk med mobilerne og andre 
elektroniske dingenoter og fuld opmærksomhed til det vi 
laver vi NU. Vi skal huske de vigtige pauser, uden pauser 
ingen RO, uden RO, intet nærvær. Viljen der er med til at 
gøre, at vi når vores personlige mål og kombineret med tro-
en kan den flytte bjerge og tålmodigheden er visdommens 
og selvbeherskelsens ledsager. 

Skolens ideal rummer paradokser, dilemmaer, ønsker 
og drømme. Man kommer ikke sovende til idealer, dem 
må man kæmpe for og strides om. Et ideal er et ståsted, 
hvorfra lærerne kan ranke ryggen og argumentere klart. Vi 
skal sørge for en tydelig ramme, så det at være lærer ikke 
til sidst kan sammenlignes med at være eneansvarlig for 
en børnefødselsdag.

Det, at være lærer, er i Danmark generelt ikke forbun-
det med ret megen prestige. Pædagogerne og lærerne er 
nøglen til, at Danmark også i fremtiden kan begå sig i den 
internationale konkurrence og holde fast i vores status som 
et af verdens lykkeligste folkefærd. 

En god lærer er en af samfundets absolut vigtigste 
personer. Den gode lærer er ganske enkelt forudsætningen 
for et moderne, forpligtende fællesskab, hvor samtalen - 
dialogen - respekten - og den gensidige forståelse hersker. 
Pædagogerne og lærerne på RpR er til stede i sig selv, i ti-
den, i samværet og i rummet; de leverer varen og fortjener i 
høj grad agtelse, respekt og anerkendelse. Til sidst skal der 
lyde en væsentlig og betydningsfuld tak til pædagogerne 
og lærerne for den måde, de møder deres arbejde, eleverne, 
forældrene og dagen på. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres store interesse 
i skolen, for jeres opbakning og støtte, for et udbytterigt og 
inspirerende samarbejde. Tak for indsatsen.

”Hvor du sætter din fod drysser frø af de drømme, du driver 
imod. Ved de veje du finder, vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod, bliver der spor 
af din fod".

Vi skal være fagligt interessante for at gøre os fortjent 
til opmærksomheden. Derved får vi mulighed for at sætte 
nogle udtrykkelige spor hos børnene på Rungsted private 
Realskole. Vi ser frem til det i skoleåret 2017/2018 og lover 
at træde varsomt - med akkurat den styrke, der giver et 
personligt og eksemplarisk fodaftryk. 

Tak fordi I udviste Nærvær, Vilje og Tålmodighed. 

Tak for ordet!

at kode, det vigtigste er måske, at eleverne derved ikke kun 
bliver digitale forbrugere men derimod skabere af digitale 
produkter. Børn og unge er ikke automatisk digitalt indfød-
te – men kodning åbner en spændende verden for dem og 
giver dem adgang til en kreativ legeplads uden afskærmen-
de hegn. Som tidligere nævnt er kreativitet en vigtig for-
udsætning for selvstændighed og innovativ tænkning; det 
er et stærkt argument for, at eleverne skal have mulighed 
for at kode i skolen. Mange elever har en indre motivation 
og interesse for kodning, og den naturlige lyst skal ses som 
et positivt potentiale, der bør udnyttes og udforskes. Men 

it skal stadigvæk være et redskab, der tænkes ind i den 
daglige undervisning og dermed være med til at højne det 
faglige niveau og styrke de traditionelle grundfag. 

Vi har gennem årene haft fokus på elevernes sprog og 
sprogbrug og af flere omgange og mange veje og omveje, 
virkelig knoklet for, at tonen på RpR er sober og ordentlig. 
Der skal være forståelse for, at de unge i deres private rum 
har en særlig jargon, som en del af den måde teenagere er 
sammen på anno 2017. Vi skal ikke altid blande os i den 
kultur, som eleverne oplever at være en del af, når de befin-
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”En god lærer er en af 
samfundets absolut 

vigtigste personer. Den 
gode lærer er ganske 

enkelt forudsætningen for 
et moderne, forpligtende 

fællesskab, hvor  
samtalen, dialogen, 

respekten og den gensi-
dige forståelse hersker”



    Fsk.  1. kl.  2. kl.  3. kl.  4. kl.  5. kl.  6. kl.  7. kl.  8. kl.  9. kl.  10. kl.

Forskole    25          
Dansk    12  11  9  8  7  7  7  7  7  7
Engelsk     3  3  3  4  3  4  4  4  4
Tysk         2  3  3*2  4  4
Fransk         2   3  3*2  4  
Matematik   5  5*1  5*1  5  5  5  5  5  5  6
Fysik/kemi         2  2  2  2
Kristendom   1  1  1  1  1  1  1  1  2 
IT      1  1  
Vidensfag     2  2      
Historie        2  2  2  2  2  
Biologi          2  2  2 
Natur/teknik       2  2    
Geografi          2  2  2 
Samfundsfag          2  2  
Svømning      1      
Idræt    2  2  2  2  2  2  2  2  2  3
Outdoor         1  1    1 
Billedkunst   2  2  2  2      
Sløjd         2*3    
Musik    1  1  1  2  2     
Håndarbejde      2*4      
Iagttagelse   1         
KK-fag           2   2   
Innovation            3
Camb. engelsk            2*8
Kulturfag            3
Kor (valgfag)   1*5  1*5  1*5  1*5  1*5  1*6    
Lektiecafé   2  2  2  2  2          
Mindfulness     1*1  1*1    
Kodning         2*7  2*7  2*7  2*7  2*7

Samlet tid  25  25  26  26  28  28  29  32  33  34  33
 (27) (29) (30) (31) (31) (32) (34) (35) (36) (35)

 
  *1: Deletime i mindfulness/matematik på 2.+3. årgang. 
  *2: Deletime i tysk/fransk på 8. årgang.
  *3: På 6. klassetrin har eleverne i dansk og matematik en deletime med sløjd.
  *4: På 4. klassetrin har eleverne i dansk og engelsk en deletime med håndarbejde.
  *5: Kor på 1.+2.+3.+4.+5. klassetrin er valgfag. 
  *6: På 6. klassetrin kan eleverne vælge mellem kor og et andet valgfag.
  *7: Eleverne på 6.-10. klassetrin kan fra september-april vælge faget kodning.
  *8: Cambridge engelsk i 10. klasse er et valgfag.

Timefordelingsplan   Bestyrelsen
 på Rungsted 
 private Realskole 
2017/2018             

Steenstrup, Peter Ulrik
Formand 
Bukkeballevej 43
2960 Rungsted Kyst

Boysen, Lone Ryevad
Constantiaparken 4
2960 Rungsted Kyst

Løgstrup, Pernille Witt
Strandvejen 143E
3060 Espergærde

Johannesen, Mette
Baneskellet 14
2950 Vedbæk

Ryhl, Jens Helge
Næstformand 
Højskolevej 13
2960 Rungsted Kyst

Hendil, Nanette Sylvest 
Suppleant
Frederikkevej 39
3050 Humlebæk

Rask, Jens Ulrik
Suppleant
Pennehave 3F
2960 Rungsted Kyst

Møller, Otto Strange 
Skolens tilsynsførende

Willems-Alnøe, Peter
Dreyesvej 33
2960 Rungsted Kyst

Jensen, Jesper Salskov
Johannevej 12B
2970 Hørsholm
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 Personale
på Rungsted private Realskole 
2017/2018             

Adsersen, Carsten
IT-ansvarlig

Bergmann, Søren
Servicemedarbejder

Byrgesen, Anne-Marie
Forskoleklasseleder fsk.x

Andersen, Jeppe 
Svendborg
Assistent på ØnskeØen. 
Grafisk designer

Buchardt, Helena
Assistent på ØnskeØen

Broberg, Liselotte
Undervisningsassistent 
og håndarbejde

Christoffersen, Marie
Dansk. 
Bibliotek

Carlsen, Sophie Hvid
Dansk og læsecenter.
Klasselærer i 1.y
Barselsorlov til 1/11 '17

Christensen, Otto Fiala
Leder af ØnskeØen

Carlsen, Rasmus Vinde
Dansk, idræt, historie og 
KK-fag.
Klasselærer i 7.v

Clausen, Lars
Idræt og matematik. 
Kantine-ansvarlig

Christensen, Andreas 
Fiala
Dansk, idræt, outdoor,
svømning og biologi.
Klasselærer i 5.y

Dam, Karen
Matematik, kor og 
håndarbejde.
Klasselærer i 7.x

Dahlgaard, Jens
Dansk og engelsk.
Klasselærer i 7.y

Behnke, Mia Isa
Miniforskolen
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Bodin, Johanne
Dansk, biologi.
Klasselærer 2.v.
Barselsorlov

Arnsing, Claus
Assistent på ØnskeØen

Bay, Johnny
Miniforskolen, forskole, 
idræt og outdoor

Bazin, Christine
Miniforskolen og forskole

Bjerre, Laila Reinholt
Dansk.
Læsecenter.
Barselsvikar og 
klasselærer i 5.x.



Hansen, Camilla
Dansk, geografi, idræt 
og svømning. 
Klasselærer i 5.x.
Barselsorlov fra 5/10 '17

Friedrichsen, Hanne
Fransk. 
Leder af læsecenter.
Boginspektor

Holfelt, Ane
Forskoleklasseleder fsk.v

Gertsen, Anne-Marie
Assistent på ØnskeØen

Hoffmann, Ina
AKT-leder

Hobolth, Lars
Matematik, innovation 
og natur/teknik.
Koordinator i 
administrationen

Leidersdorff, Louise
Dansk og kristendom.
Læsecenter.
Klasselærer i 1.y til 1/11 '17.
Klasselærer i 6.x og 8.x

Goldsmith, George
Assistent på ØnskeØen

Gottlieb, Anne Marie 
Dansk. 
Klasselærer i 6.v

Frandsen, Lin
Dansk, vidensfag og 
mindfulness.
Barselsvikar og 
klasselærer i 2.v. 

Hvid, Martin Bøggild
Samfundsfag, historie, 
kristendom, idræt og 
KK-fag.

Kisum, Anne-Merete
Dansk og tysk.
Klasselærer i 10. kl. 
Skolevejleder

Kilian, Anne Sofie
Dansk og fransk.
Klasselærer i 9.v

Hedegaard, Pia
Assistent på ØnskeØen

Hansen, Dorte
Engelsk, natur/teknik, 
håndarbejde og KK-fag

Kromann, Ann-Sophie  
Hedegaard
Dansk og kristendom. Bibliotek. 
Klasselærer i 1.y til 1/11 '17. 
Klasselærer i 4.y

Geertz, Thomas
Matematik og biologi.
IT-pædagogisk rådgiver

Lajos, Susan Lykke
Assistent på ØnskeØen

Larsen, Katrine Groes
Regnskabschef

Ellingsgaard, Mette
Dansk. 
Klasselærer i 1.x og 2.y

Erhardi, Cathrine Busch
Forskoleklasse v

Fangel, Betina
Dansk, billedkunst, 
KK-fag og læsecenter.
Klasselærer i 2.x

Leiholm, René
Matematik.
Skoleleder

Elander, Karin
Dansk, engelsk og 
billedkunst.
Klasselærer i 4.x
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Mikkelsen, Søren
Kantine-medarbejder

Palvad, Ulla
Dansk og billedkunst.
Orlov i skoleåret 2017/18.

Mortensen, Lone
Skoleassistent fsk.x

Lynov, Lars
Assistent på ØnskeØen

Martens, Anja
Miniforskolen

Poulsen, Tobias Holst
Dansk, geografi og biologi.
Klasselærer i 3.y

Meyer, Tanja Wilson
Historie, kulturfag, 
dansk, vidensfag og 
samfundsfag. 
Klasselærer i 3.v

Ostenfeld, Lotte
Matematik. 
Klasselærer i 8.y.
Viceskoleleder

Moltsen, Joan Larsen
Dansk og idræt.
Klasselærer i 1.v og 4.v

Montero, William Perez
Assistent på ØnskeØen

Plaugmann, Benedikte
Sekretær

Perez, Laure
Fransk

Munksgård, Lise
Assistent på ØnskeØen

Mukherjee, Malene
Assistent på ØnskeØen

Olsen, Jan
Fysik/kemi, natur/teknik 
og matematik.
Klasselærer i 6.y

Nielsen, Anders  
Christopher
Matematik, musik, kor 
og KK-fag. Huspianist

Nyegård, Jens
Historie og geografi

Nielsen, Rune
Bøgeskov Tørnkvist
Natur/teknik, vidensfag, 
IT, Graphic Novels og 
KK-fag

Lunøe, Benedicte
Dansk.
Læsecenter. 
Klasselærer i 3.x.

Lund, Elisabeth
Engelsk

Lund, Ida
Dansk, matematik 
og kristendom.
Læsecenter.
Klasselærer i 8.y

Lindal, Simon
Matematik, idræt og 
KK-fag

Lercle, Jeanne
Miniforskolen, 
forskoleklasse y 
og musik

Nielsen, Bo Lindtner
Serviceassistent
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Withen, Charlotte
Musik og engelsk

Østergaard, Mette-Louise
Undervisningsassistent

Ujvári, Klaus Lund
Sløjd, idræt, billedkunst 
og KK-fag

Vikkelsøe, Rikke
Koordinator i læsecenter

Wargo, Jonny
Serviceassistent

Weinrich, Andreas
Fysik/kemi, idræt, KK-fag 
og matematik

Uhrskou, Sanne
Tysk og kristendom

Stormbach, René
Vidensfag, idræt, KK-fag 
og matematik

Thomsen, Rikke
Engelsk. 
Lærerrådsformand

Schwarz, Katja
Dansk, billedkunst og 
samfundsfag.
Klasselærer i 8.x

Roug, Trine
Kontorleder

Wassermann, Judith
Sekretær

Rothman, Kim
Bygningsansvarlig.
Serviceleder

Retbøll, Eva Sønderskov
Matematik og dansk.
Koordinator i læsecenter.
Klasselærer i 8.v

Rimkratt, Marianne
Engelsk og tysk.
Klasselærer i 5.v

Reinholtz, Elise
Assistent på ØnskeØen

Rasmussen, Karin
Matematik

Rasmussen, Helene Dyg
Skoleassistent, kristendom

Rasmussen, Else Vendelbo
Forskoleklasseleder fsk.y
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Leiholm, René (skoleleder)     27 52 43 86
Ostenfeld, Lotte (viceskoleleder)     30 58 02 05

Adsersen, Carsten     60 60 50 90
Bay, Johnny     26 33 29 29
Bazin, Christine      60 64 20 21
Behnke, Mia Isa     22 98 00 74
Bjerre, Leila Reinholt     26 29 39 36 
Bodin, Johanne     28 15 67 80 
Broberg, Liselotte     49 14 69 59
Byrgesen, Anne-Marie     45 86 03 53
Carlsen, Rasmus Vinde     21 66 87 85
Carlsen, Sophie Hvid     53 56 13 06
Christensen, Andreas Fiala     60 12 99 09
Christoffersen, Marie 
Clausen, Lars     28 72 01 09
Dahlgaard, Jens     25 39 65 23
Dam, Karen     25 34 03 94
Elander, Karin     28 45 33 19
Ellingsgaard, Mette     60 65 93 11
Erhardi, Cathrine Busch     20 88 66 01
Fangel, Betina     24 61 70 57
Frandsen, Lin     51 54 03 35 
Friedrichsen, Hanne     54 82 15 85
Geertz, Thomas
Gottlieb, Anne Marie Henriette     39 63 72 55
Greve, Mette
Hansen, Camilla     22 40 37 01
Hansen, Dorte     45 89 15 25
Hobolth, Lars     29 90 10 62
Holfelt, Ane     23 61 24 25
Hvid, Martin Bøggild     81 61 18 16
Kilian, Anne Sofie
Kisum, Anne-Merete     40 68 27 57
Kromann, Ann-Sophie Hedegaard 
Leidersdorff, Louise Ørskov     22 62 09 83
Lercle, Jeanne 
Lindal, Simon     40 87 91 50
Lund, Elisabeth     39 64 07 55
Lund, Ida     20 72 45 27
Lunøe, Benedicte Ulness

Martens, Anja     29 45 07 62 
Meyer, Tanja Wilson     60 19 71 51
Moltsen, Joan Larsen     44 64 30 23
Mortensen, Lone     20 14 16 18
Nielsen, Anders Christopher     26 24 94 09
Nielsen, Rune Bøgeskov Tørnkvist   60 37 72 82
Nyegård, Jens     45 76 89 10
Olsen, Jan     42 42 01 57
Palvad, Ulla (orlov)
Perez, Laure     23 43 93 29
Poulsen, Tobias Holst     22 38 21 10
Rasmussen, Else Vendelbo     49 20 11 79
Rasmussen, Helene Dyg     35 26 69 62
Rasmussen, Karin     22 94 00 43
Retbøll, Eva Sønderskov     21 20 48 46 
Rimkratt, Marianne     30 70 60 03
Schwarz, Katja Jægerfeldt
Stormbach, René     29 29 57 59
Thomsen, Rikke     20 88 74 95
Uhrskou,  Sanne
Ujvári, Klaus Lund
Vikkelsøe, Rikke     22 45 77 79
Weinrich, Andreas     20 78 24 06
Withen, Charlotte     40 38 94 82
Østergaard, Mette-Louise     60 65 60 32

ØnskeØen:
Christensen, Otto Fiala (SFO-leder)   24 44 15 57
Andersen, Jeppe Svendborg
Arnsing, Claus Theilmann     40 15 19 58
Behnke, Mia Isa     22 98 00 74 
Buchardt, Helena     20 72 92 36
Gertsen, Anne-Marie
Goldsmith, George     29 93 01 49
Hedegaard, Pia     23 74 41 90
Lajos, Susan Lykke     40 84 22 55
Lynov, Lars     22 92 13 37
Montero, William Perez     23 88 80 82
Mukherjee, Malene     21 14 87 80
Munksgård, Lise     29 36 50 63
Reinholtz, Elise     40 37 44 34

Kontorleder:
Roug, Trine

Sekretærer:
Plaugmann, Benedikte
Wassermann, Judith
Telefon direkte: 45 86 32 81

Regnskabschef:
Larsen, Katrine Groes 
Telefon direkte: 45 16 06 80

Serviceleder:
Rothman, Kim
Telefon direkte: 25 54 40 21

Serviceassistenter:
Wargo, Jonny
Telefon direkte: 20 62 54 90
Bergmann, Søren
Telefon direkte: 42 42 75 78
Bo Lindtner Nielsen

IT-tekniker:
Adsersen, Carsten
Telefon direkte: 42 42 75 78

Skolevejleder:
Kisum, Anne-Merete
Telefon direkte: 45 16 06 96
Mail: amk@rpr-skole.dk

Læsecenter:
Friedrichsen, Hanne
Telefon direkte: 25 94 21 73

SFO ØnskeØen:
Christensen, Otto Fiala (SFO-leder)
Telefon direkte: 45 16 06 90

Kantinen:
Clausen, Lars / Mikkelsen, Søren
Telefon direkte: 28 72 01 09 / 29 80 09 06

AKT:
Hoffmann, Ina
Mail: iho@rpr-skole.dk
Telefon: 51 52 33 24

Skolesundhedsplejerske:
Hannibalsen, Lone
Mail: lha@horsholm.dk

Skolepsykolog:
Martens, Anne

Talepædagog:
Kristensen, Jane Eland
Mail: jek@horsholm.dk

SSP konsulenter:
Greve, Jacob (Hørsholm kommune) 20 42 24 45
Svanholm, Ulrik (Hørsholm kommune) 21 64 43 39

Skolens ansatte pr. 01.08.2017
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Regler for betaling af 
skolepenge og SFO 
Betaling af skolepenge m.m. kan kun ske via betalings-
service. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, 
opkræves et fakturagebyr på kr. 100. Sidste rettidige ind-
betalingsdato er inden den 1. hverdag i måneden. Over-
skrides denne frist påløber der et administrationsgebyr  
på kr. 100 pr. påbegyndt måned.

Skolepenge
Satserne for skolepenge for skoleåret 2017/2018 er:
1. barn kr. 1.975 pr. md. = kr. 21.725 pr. år
2. barn kr. 1.855 pr. md. = kr. 20.405 pr. år
3. barn kr. 1.655 pr. md. = kr. 18.205 pr. år
4. barn ingen skolepenge.

Betalingsterminer:
Betaling i 11 månedlige rater. Betales forud omkring den 
1. i måneden fra august 2017 til juni 2018.

Skolepengene dækker alle normale udgifter til elevens 
skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger,  
papir m.m. Eleverne betaler dog selv for anskaffelse af  
og udgifter til:
1. Retskrivningsordbog.
2. Gyldendals røde ordbøger – eller en anden ordbog efter 
    lærerens anvisning – til brug i fremmedsprogs-
    undervisningen.
3. Ringbind.
4. Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer.
5. Udgifter forbundet med lejrskole og udflugter:
    1.-3. klasse: 2-3 dages ture ca. kr. 2.000          
    4.-7. klasse: 4-5 dages ture ca. kr. 2.200
    9.-10. klasse: Udlandsture ca. kr. 4.800.
6. Fritidsundervisning.
7. Eleverne skal fra 4.-10. klasse selv anskaffe en  
    computer, som kan medbringes i skoletiden.
8. Fra 1. januar 2018 er det obligatorisk, at eleverne i
    1.-3. klasse anskaffer sig en tablet, som kan medbringes  
    i skoletiden.
 
 

Miniforskolen
Satsen for Miniforskolen for skoleåret 2017/18 er:
Betaling er kr. 3.200 i 11 månedlige rater afhængigt af 
starttidspunktet.

SFO ØnskeØen
Satserne for SFO ØnskeØen for skoleåret 2017/2018 er:
Fsk.-3. klasse kr. 1.600 pr. md.
Fra 4. klasse kr. 900 pr. md.

Åbningstider på skoledage: kl. 12.35 til kl. 17.00
Åbningstider på skoleferiedage: kl. 07.30 til kl. 17.00
Sidste skoledag inden sommerferien: kl. 12.00 lukker 
SFO'en

SFO holder åbent følgende skoleferieuger:
Uge 42 (efterårsferie)
Uge 51 (mandag, tirsdag og onsdag – ugen op til jul)
Uge 7   (vinterferie)
Uge 27 (første uge af sommerferien)
Uge 28 (anden uge af sommerferien)
Uge 32 (sidste hele uge af sommerferien)
Uge 33

For alle skoleferieuger gælder, at SFO er åbent såfremt,  
der er tilmeldte børn, minimum 12 børn pr. uge. 
Tilmelding sker via opslag på intranettet.

Der kan vælges mellem følgende betalingsterminer:
1. Betaling i 11 månedlige rater, som betales forud omkring 
den 1. i måneden fra august 2017 til juni 2018.
2. Enkelttimer/timebetaling betales efter faktisk fremmøde 
og opgøres og betales normalt kvartalsvis bagud med kr. 
100 pr. time. Gælder også børn fra 4. klasse.

Vær opmærksom på, at timebetaling til SFO er fleksibel, 
men dyrere end den almindelige SFO-sats. 

Ændring/udmeldelse af SFO skal ske til skolens kontor 
med en måneds varsel til den 1. i måneden.

SFO ture til svømmehallen på skoledage kræver særlig 
betaling på kr. 20 pr. gang. Betaling sker ved tilmelding i 
SFO. Øvrige SFO ture ”ud af huset” er typisk henlagt til 
skoleferieperioder, og der opkræves ikke særlig betaling til 
disse.

Friplads 
Friplads kan søges for skolepenge og ØnskeØen. Der skal 
ansøges for hvert nyt skoleår, dog senest 31. maj 2017. An-
søgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kontor 
og skal være vedlagt årsopgørelsen for 2016. Fordelings-
sekretariatet fastsætter for hvert skoleår retningslinierne 
for tildeling af fripladser.

Depositum
Ved tilmelding betales et administrationsgebyr på kr. 450 
pr. barn. Beløbet tilbagebetales ikke.

Ved indmeldelse i skolen betales et depositum. Dette beløb 
udgør kr. 5.500 pr. barn. Beløbet tilbagebetales ved skole-
gangens ophør i forbindelse med den endelige afregning.

Udmeldelse af skolen skal ske med 3 måneders skriftlig 
varsel til den 1. i en måned svarende til, at der skal be-
tales for de 3 efterfølgende rater. Dette varsel gælder dog 
ikke i forbindelse med normal afslutning af skolegangen 
fra 9. og 10. klasse.

Feriekalender for  
skoleåret 2017/2018
Sommerferie  24.06.2017 - 09.08.2017 
Efterårsferie  14.10.2017 - 22.10.2017 
Juleferie  17.12.2017 - 02.01.2018 
Vinterferie  10.02.2018 - 18.02.2018 
Påskeferie  24.03.2018 - 02.04.2018 
Store Bededag  27.04.2018 - 29.04.2018 
Kristi Himmelfart 10.05.2018 - 13.05.2018 
Pinse  19.05.2018 - 21.05.2018 
Grundlovsdag          05.06.2018 - 05.06.2018 
Sommerferie       30.06.2018 - 15.08.2018  
 
Alle dage inklusive 

Skolestart
Torsdag den 10. august 2017:
2.-10. klasse kl. 09.00
1. klasse kl. 10.00
Fsk.klasse kl. 10.30

Fredag den 11. august 2017:
Miniforskole kl. 10.30

Ringetider
08.10  Mødetidspunkt
08.15 - 8.25 Morgensang
08.25 -    1. modul
09.55  1. modul
09.55 - 10.15 10-pause
10.15 -   2. modul
11.45  2. modul
11.45 - 12.30 Spisepause
12.30 -  3. modul
14.00  3. modul
14.00 - 14.05 Eftermiddagspause
14.05 -   4. modul
15.35  4. modul

Online tilmelding
Det er muligt og lave en elektronisk 
tilmelding via vores website.

Gå ind på www.rpr-skole.dk under fanen 
”Information” og ansøg online. 

Når ansøgningen om optagelse er modtaget, 
og administrationsgebyret er registreret på 
skolens konto, vil ansøgeren modtage en 
e-mail som bekræfter, at barnet nu står på 
skolens venteliste.
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Oversigtskort

Multibane

Basketbane

Junglen

Boldbane

Ny hal

Faglokalefløj

Indkørsel
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ej

Tværvej

Morgensangsal

Bygning 36
Hoved-

bygningen

09-fløjen

SFO ØnskeØen

Børsen

Anneks

Garage

Ledvogterhus

Borgen
Kystbanen

Pavillon

Årsafslutning
Skolens yngste elev,  
Isabella Holm fra fsk.y, 
ringer skoleåret 2016/17 ud.
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Adresse: Vallerød Banevej 23, 2960 Rungsted Kyst
Kontor: Åbent kl. 8:15-14:45
Telefon: +45 45 86 32 81
Mail: rl@rpr-skole.dk
Website: www.rpr-skole.dk
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