
RUNGSTED
PRIVATE REALSKOLE

Årsberetning
2013/2014



Årsberetning
2013/2014

Indholdsfortegnelse    3

Skolelederens forord    5

Miniforskolen forår 2014    6
3.y lejrskolen til Knuthenborg 2013    8
4.x på grisetur    10
4.y i Knuthenborg Safaripark    11
6.v stemningsbilleder    12
5.v klassefest    13
9.x tur til Prag 2013    14
7.y tur gik til Tønder    15
9.y tur til Prag 2013    16
10. klasse på Island    17

David Owe foredrag    18
Gert Rune foredrag    18
Arne Nielsson foredrag    19
Novemberugen    20
Trivselsdag med mosaik    22
Luciaoptog 2013    24
Translokation 2013    26
Sponsorløb 2013    28
Fastelavn 2014    30
Gallafest 2014    32
Sidste skoledag 2014    36

SFO ØnskeØen    40
Store historier, stille læsning og 
spillevende forfattere    42
Eleverne Vs. Lærerne 2014    43
Ela Kara    44
En klasse for alle – 8.x vinder konkurrence    46
August 4.y vinder konkurrence    48
En stor tak til Ditlev Dæhnfeldt    49
Skolelederens pædagogiske redegørelse    50

Timefordelingsplan    54
Bestyrelsen på skolen    55
Personale på skolen    56
Personale vi siger farvel til    63
Personale vi siger velkommen til    63
Skolens ansatte pr. 01.08.2014    64
Regler for betaling af skolepenge og SFO    66
Skolepenge    66
Praktisk information om SFO ØnskeØen    66
Friplads    67
Skolestart    67
Feriekalender for skoleåret 2014/2015    67
Ringetider    67
Depositum    67
Årsafslutning    68
Oversigtskort    69
Redaktion    70

Indhold

32



Velkommen til Rungsted private Realskole. 

Denne årsberetning for skoleåret 2013/2014 giver forhå-
bentlig et godt billede af en skole, hvor hverdagen er kende-
tegnet af liv, glæde, læring, fællesskab, respekt, ordentlig-
hed og betydningsfulde relationer.

Det har været et virkelig spændende, turbulent og kræven-
de år. Vi har været vidne til, at rammen og vilkårene for det 
at drive skole er blevet ændret, men som årsberetningen 
forhåbentlig viser, er det ikke noget eleverne på Rungsted 
private Realskole på negativ vis mærker til. Jeg sætter stor 
pris på lærernes tilgang til eleverne og undervisningen. De 
er dedikerede, kompetente, samvittighedsfulde og velforbe-
redte. De er skolens DNA.

Skoleåret har været præget af et stort engagement og et 
højt aktivitetsniveau. Man mærker den naturlige glæde og 
med glæden kommer trygheden. Lige netop glæden, tryg-
heden og også nysgerrigheden er det allervigtigste, hvis 
eleverne skal udnytte deres fulde faglige potentiale.

Vi fornemmer en stor interesse for skolen, og vi håber, at 
årsberetningen kan være med til at fortælle om det ”leben”, 
der er på RpR. Spændende ture, ekskursioner og lejrskoler 
til henholdsvis Prag, Island, Tønder, Bornholm, Knuthen-
borg og Tilsbæk. ØnskeØen, højtlæsning på biblioteket, 

Påskehygge, Pinsepicnic, foredrag og emneuger er med til 
at gøre, at det emmer af liv. Alt sammen store og små ople-
velser der styrker sammenholdet. 

9. og 10. klasse har afsluttet deres skriftlige og mundtli-
ge prøver. Det er en sand fornøjelse at følge deres flotte 
præstationer og blive bekræftet i, at eleverne på Rungsted 
private Realskole er godt rustede til de udfordringer, der 
venter dem ude i den store verden. 

I slutningen af skoleåret fejrer vi god undervisning og flitti-
ge, ambitiøse og dygtige elever med gode resultater. Når vi 
lægger vægt på det hele menneske, og får kreativitet, fysisk 
aktivitet og boglighed til at smelte sammen, når vi et højt 
fagligt niveau. Karaktererne gør det ikke alene, og jeg ved, 
at eleverne på RpR forlader skolen med en god ballast, de 
rigtige værdier, en høj tolerance og menneskelig indsigt. 

Tak til alle forældre, ansatte, bestyrelsen og ”verdens bed-
ste børn” for et fantastisk skoleår. Tak for den store indsats, 
som I hver især har ydet, for at gøre Rungsted private 
Realskole til et godt sted at være. 

Succes fordrer samarbejde – vi skal gøre os umage og være 
opmærksomme på, at spille hinanden endnu bedre i det 
kommende skoleår. Det kræver kram, krav og kommunika-
tion at skabe en skole for livet.

 Skolelederens 

 FORORD 
 2014
René Leiholm 
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Påskehygge i  
Folehaveskoven
Lørdag den 29.marts havde aktivitetsudvalget planlagt 
påskehygge i Folehaveskoven ved Rungsted Hegn. Det var 
en smuk forårsdag med mange små lysegrønne skud på 
træerne og en sol, der skinnede fra en skyfri himmel.

Børnene legede og nød hinandens selskab i de skønne 
omgivelser, og forældrene benyttede lejligheden til at få 
talt sammen og lære hinanden bedre at kende.

Først skulle børnene have æggevæddeløb, drengene var 
hurtigst, til gengæld tabte pigerne næsten ingen æg, flot!

Børnene kastede med petanquekugler mod æg placeret 
på træstubbe, her gjaldt det om at smadre æggene – til 
stor fornøjelse for alle børn.

Aktivitetsudvalget havde bagt kager, og folk  medbrag-
te selv drikkevarer.

Da kagerne var spist, blev børnene sendt ud i skoven 
for at finde påskeæg, det tog ikke ret lang tid for de 60 
børn at finde de gemte æg. Æggene blev delt blandt alle 
MINIbørn og søskende. Efter et par fornøjelige timer sag-
de vi pænt farvel og på gensyn. 

 MINIFORSKOLEN 
 forår 2014
Aktivitetsudvalget for Miniforskolen 2014

Pinsepicnic på skolen
Søndag den 25.maj havde aktivitetsudvalget arrangeret 
en fælles Pinsepicnic.

Vejret var fantastisk. Børnene legede på fodboldbanen 
og legepladsen,  det var tydeligt, at de følte sig hjemme i 
de vante omgivelser på RpR.

Aktivitetsudvalget bød på is til børnene, og alle hjalp 
med oprydningen før vi takkede af efter endnu nogle 
dejlige timer sammen. En stor tak til et fantastisk MINI 
forskoleteam, der har rystet vores børn godt sammen, og 
givet dem en supergod MINI-skolestart. Også tak til SFO 
én der med åbne døre og arme, har taget så godt  imod de 
små MINIér. Og endelig tak til forældrene for at støtte op 
om arrangementerne.

Dette års Miniforskole startede den 6. januar, og det har været et fantastisk spændende og lærerigt halvt år. Børnene er nysgerrige, 
sjove, interesserede og dygtige. Når man ser billederne her, glæder man sig virkelig over, at vi har Miniforskole på RpR. 
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Det startede med, at vi sagde farvel til 
vores forældre. Derefter satte vi os ind i 
en bus og kørte afsted til Knuthenborg. 
Det var en meget lang tur, men der 
var mange spændende ting at se ud af 
vinduet, og vi hyggede os. Vi var meget 
spændte på at opleve alle dyrene. Det 
var så sjovt, da Sophie sang i bussen.

Endelig var vi dernede og så vores 
hus. Vi løb ind og fandt værelserne 
og så os omkring. Da vi havde pakket 
vores ting ud, skulle vi ud og se alle 
dyrene. Der var en, som viste os rundt. 

Vi fik lov til at komme helt tæt på 
kamelerne. Efter vi havde set mange 
af dyrene, var det blevet mørkt, og vi 
skulle spise aftensmad. Vi fik lasagne, 
og den smagte meget godt. 

3.y – Lejrskolen til Knuthenborg 2013
Victoria Sophie Fothergill og 
Laura Rosamunde Nellemann 3.y

Bagefter fortalte Sophie en god-
nathistorie, og så lagde vi os godt til 
rette i vores senge og sov. Men vi sov 
ikke helt så godt, som vi havde regnet 
med, da det var svært at sove ude. 

Næste morgen blev vi vækket med 
den gode nyhed, at der var kommet 
nogle tv-folk forbi, som ville filme os, 
og se hvordan det var i Knuthenborg. 
De skulle følge os en hel dag. Vi gik 
ned til nogle næsehorn, som vi måtte 
klappe, og bagefter skulle vi muge ud. 
Det var sjovt, selvom det var hårdt, og 
det lugtede. 

Efter besøget hos næsehornene 
gik vi til en legeplads med badeland, 
forhindringsbaner og stor hoppeborg. 

Her fik vi en is af Per og Sophie, og 
brugte resten af dagen med at lege.

Den sidste dag besøgte vi giraf-
ferne, og kom helt tæt på dem, og fik 
undervisning om dem. Til sidst skulle 
vi muge ud.

Vi gik hjem og pakkede vores 
bagage, og så kom bussen, og vi kørte 
trætte hjem. 

Det bedste ved at være i Knuthen-
borg var, at komme helt tæt på dyrene 
og være sammen med alle sine venner. 

Første dag i Knuthenborg bød 
blandt andet på undervisning 
om næsehornet.
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Vi var på grisetur sammen med 3.y. 
Det startede med at bussen kom, og 
hentede os på RpR. Da bussen kom 
frem til bondegården, der hed Tilsbæk, 
kom vi ind i en stor hal. I hallen for-
klarede bondemanden, Michael Niel-
sen, hvad vi måtte og ikke måtte gøre. 
Vi blev delt i to hold, 3.y og 4.x. Vores 
hold skulle først ind i staldene og se 
grisene. Vi var i farestalden, hvor de 

 4.x på
 GRISETUR 
Isabella Grace Ammons og  
Gustav Carl Robert Schnell 4.x

helt nyfødte grise – pattegrise – kom-
mer til verden. Det var spændende.  
Vi så også lidt større grise og slagte- 
svin. 

Vi fik lov til at tage billeder af alle 
grisene, og vi måtte holde smågrisene, 
det var rigtig sjovt. Bagefter spiste vi 
frokost i den store hal, hvor der også 
stod en stor traktor. Herefter viste 
Michael os de store maskiner, som vi 

fik lov til at sidde i. Efter det gik vi ud 
for at se to enorme gylletanke. Så tog 
vi ind til foderbeholderne, de var vildt 
store. 

Til sidst fik vi en tur i en af 
Mchaels biler. Så kom bussen og kørte 
os hjem til RpR. Det var en rigtig god 
og sjov tur.

Mandag den 26. august skulle jeg af sted på lejrskole sam-
men med min klasse. Vi skulle til Knuthenborg Safaripark, 
hvor vi skulle bo i tre dage. Vi mødtes ved flagstangen på 
RpR, jeg sagde farvel til min mor, og glædede mig til at 
være sammen med mine klassekammerater i flere dage. I 
bussen legede Frederik og jeg musikquiz, og det var rigtig 
sjovt.

”Hold da op et stort næsehorn,” skreg Nikolaj igennem 
bussen. ”Og se lige den der cowboyko,” råbte Sebastian T. 
Vi var lige ankommet til Knuthenborg og kørte gennem 
savannen. Der var både zebraer, giraffer, strudse og selvføl-
gelig næsehorn.

Vi skulle bo på et lille slot, som hed Skovriddergården. 
Pigerne sov for sig, og drengene sov for sig. Vi fik selv lov 
til at bestemme, hvor vi skulle sove henne. Jeg skulle sove 
sammen med Oscar, og det var jeg rigtig glad for.

Vi glædede os til at se alle dyrene. Vi startede med at 
møde gederne. Jeg sad og fodrede min ged, som jeg havde 
døbt Betty, da der pludselig kom en gammel sur hanged, 
der lige syntes, det var i orden at bide mig i armen.

Lidt efter gik vi over til legepladsen, hvor vi spiste 
madpakker. Alle var glade, og vi legede en leg, vi kaldte 
svævebanestafet, hvor både drenge og piger legede sam-
men. Vi var også inde i butikken, hvor jeg købte en lille 
pink flamingo.

På vejen tilbage til Skovriddergården mødte vi nogle 
kameler, der så så søde ud, så vi troede, vi godt måtte hilse 
på dem. Men så kom der en vagt og fortalte, at de godt kun-
ne blive sure og spytte på os. Den søde vagt fortalte os også, 
at en af kamelerne havde bidt hans bilantenne af. Senere 
fodrede vi dog kamelerne med grene gennem hegnet, og her 
var de søde og fredelige.

Hjemme på Skovriddergården fik vi lasagne og salat. Så 
legede vi sammen udenfor. Vi spillede fodbold, sit-down og 
mur. Der var nogle, der gik i bad, fordi vi lugtede af dyr. Om 
aftenen var jeg meget træt. Jeg nåede slet ikke at høre Idas 
godnathistorie, men det var ok.

 4.y i
 KNUTHENBORG  
 Safaripark 
Nina Sofie Bentzen, Nikolaj Illum Voldmester, Marie Louise  
Dencker-Jensen og Sebastian Graff Byrgesen 4.y

Næste dag skulle vi hen og se girafferne. Jeg var meget 
overrasket over, hvor høje de var. En af dem var 6 meter 
høj, og hans navn var Tommy. Han var den eneste hangiraf 
i hele Knuthenborg Safaripark. Der var nogen, der mugede 
ud i stalden, men jeg hjalp mest med at hænge nye grene 
op i nogle kæder, som hang i loftet. Grenene var giraffernes 
mad, som blev hængt op om aftenen, hvor der både var 
bark og masser af blade på, og taget ned om morgenen, 
hvor der slet ikke var noget bark eller nogen blade tilbage. 
Der blev rigtig fint inde i giraffernes bure. Vi arbejdede 
sammen som rigtige dyrepassere med gummistøvler på.

Vi så lemurer, papegøjer og andre fugle. Vi så også 
kameler, kænguruer og et enkelt næsehorn eller to. Ude 
på Skovriddersletten, så vi kameler, vandbøfler og kvæg. 
Senere samme dag gik vi hen til emuerne. De kom helt hen 
til hegnet, så vi næsten kunne røre dem.

Ulvene fik frokost kl. 14.45. Måltidet bestod af strud-
seæg og et hoved fra en yakokse. De kunne ikke få hul på 
strudseægget, men resten kunne de godt spise. Der var en 
af ulvene, der altid skulle spise først, og så måtte de andre 
komme til bagefter. Sommetider hentede mor- og farulvene 
mad til deres unger. Jeg tror, at det var hunulven, som spi-
ste det meste af oksehovedet. Hun nåede i hvert fald helt 
ind til hjernen, mens vi var der.

Efter vi havde været ved ulvene, gik vi hen til aberne. 
Her fik vi et stykke frugt hver, som vi skulle give til aberne. 
Jeg fik en radise. Vi så, hvordan aberne parrede sig. De 
havde meget røde numser. Jeg købte en slush-ice og fik en 
bi galt i halsen. Heldigvis skete der ikke noget.

Sidst på eftermiddagen tog vi hen til vandlandet, og det 
var sjovt. Der var nogle palmetræer, og oppe ved toppen var 
der to kæmpe kokosnødder, som blev fyldt med vand. Ko-
kosnødderne kunne tømmes for vand, og på den måde kom 
der 75 liter vand ned i hovedet på os. Det var koldt, men jeg 
fik varmen i den dejlige sol, så jeg ikke frøs.

3.y og 4.x oplevede lidt af hvert på deres 
bondegårdsbesøg i Tilsbæk.
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Vi var på Nationalmuseet 
og høre om Det gamle Rom

Vi er helt vilde med 
at vaske gulv i 6.V

Og så blev det endelig forår og tid til 
årets første is på Rungsted Havn

 6.v 
stemningsbilleder

Da vi var hjemme på Skovriddergården, legede vi 
kroneskjul, før vi skulle have dejlig aftensmad, der var 
kylling i karry. Senere spiste vi slikposer. Man skulle gøre 
sig fortjent til slikket, så jeg skulle tage tre armbøjninger. 
Efter sådan en god dag sov jeg godt om natten, og jeg nåede 
igen ikke at høre godnathistorie.

Min største og bedste oplevelse var, da vi dagen efter 
skulle ind hos tigerne. Vi fik en god forklaring om tigerne af 
en sød dyrepasser. Der var en maskine, hvor man kunne se, 
hvor mange tigere, der var tilbage i hele verden. Den dag 
i dag er der kun 700 tigere tilbage i hele verden. Tigerne 
var lukket inde i deres stald, så vi fik lov at gå en tur på 
deres område. Derinde skulle vi finde fire ting: En knogle, 
et fodspor, et stykke legetøj og et kradsemærke på et træ. 
Vi fandt dem alle sammen. Tigerne havde det rigtig dejligt, 

hvor de boede. Der var et lille bassin, hvor de kunne bade, 
og der var også en bold, som de kunne lege med. Bagefter 
tog Ida et billede af os, hvor vi stod på den træstub, hvor 
maden til tigerne normalt er. Inde i stalden kom jeg meget 
tæt på en tiger, de kaldte Vladimir. Jeg så den lige ind i 
øjnene. Det var lidt uhyggeligt og ret så vild en oplevelse.

Nu var de tre dage allerede gået, og vi skulle hjem. Ida 
og Stine checkede ud, mens vi ventede på bussen. Vi var 
alle meget trætte og slappede af hele vejen hjem til RpR. 
Min mor stod og tog imod mig, da vi kom med bussen.  
Hun fik en ordentlig krammer. Jeg havde nemlig savnet 
hende lidt.

Lejrturen var rigtig sjov. Vi havde det godt og hyggeligt 
alle sammen. Den tur var en af de bedste oplevelser, jeg 
nogensinde har haft :-)

Alle ankom ca. Kl. 17:00 efterfølgende 
fik vi Renés smarte og totalt blærede 
gastrofood velkomstdrinks boblevand 
med mangokaviar. 

Efter vi havde tømt nogle få chips 
poser, skulle vi have nogle lækre bøffer 
og salat, som vi selv grillede på skolens 
grill. Alle havde medbragt lidt kød til 
grillen og nogle havde lavet forskellige 
salater. Nica havde lavet en lækker 
kage, som hun havde lavet aftenen før 
på et kagekursus. Den smagte rigtig 

godt og det var tydeligt at se, at hun 
havde gjort sig meget umage.

Da vi havde spist 5-10 min. holdt 
Isa, Simon, Luka og jeg selv tale. Det 
var ret hyggeligt at spise i kantinen, 
hvor der var nogle elever, der havde 
pyntet fint op et par timer inden festen 
startede. Vi sad ved et langt bord, og 
alle havde det sjovt. 

Da maden var færdig, og vi havde 
ryddet bordene havde René arrangeret 
den traditionelle appelsindans, som 

 KLASSEFEST
 for 5.v
Mathe Eismark 5.v 

vi har danset hvert år siden 1.klas-
se. Herefter dansede vi ”fri-dans” i 
så lang tid, at det lignede, at vi var 
nogle små aber med ild i bagdelen. 
Jeg ved mange piger og mange drenge 
dansede sammen i grupper. Lærerne 
blev halvvejs inde i festen afløst af en 
gruppe forældre, som var med til at 
afslutte festen. Og alle havde deres 
livs klassefest.

Eleverne fra 5.v hygger omkring grillen.
Klassefest, solskin, socialt samvær, fællesskab, 
grillmad – hvad mere kan man ønske sig?
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Mandag den 26. august mødte 9.x op i 
Kastrup Lufthavn. Vi havde alle vores 
ens specially made hættetrøjer på. 
Humøret var højt, for turen skulle gå 
til Prag.

Efter en kort flyvetur landede vi 
i Prag lufthavn. Vi ankom i regnvejr 
til hotellet – super beliggenhed midt i 
byen (og lige ved siden af byens store 
shopping center), og efter vi havde 
sprayet værelserne med lidt parfume, 
var de så godt som indflytningsklar. Da 
vi havde indrettet os på værelserne, gik 
vi alle en tur rundt i Prag by og fik dan-
net os et indtryk og et overblik af byen. 
Vi var meget imponerede over de smuk-
ke og dukkehuslignende bygninger.

Tirsdag var en lidt trist dag. Vi be-
søgte Theresienstadt – en koncentrati-
onslejr uden for Prag. Det var utrolig 
uhyggeligt og tragisk at gå rundt på 
et sted, hvor flere tusinde mennesker 
sultede ihjel og blev mishandlet og 
dræbt i massevis. Det gjorde et meget 
stort indtryk på os.

Onsdag var vores store ”outdo-
or-adventure” dag. Vi tog toget hen til 
en flod, hvor vi skulle sejle i kano to og 
to. Med os havde vi 3 instruktører og 
hjælpere. Turen var noget voldsomme-
re, end vi havde regnet med – der var 
meget strøm i floden og sten som stak 
op af vandet, og desuden var der flere 
mindre vandfald, som vi skulle nedad. 

 9.x tur til 
 PRAG 2013
9.x 

Turen gik til Tønder
7.y 

Ikke alle klarede dem uden at kæntre! 
Midtvejs på turen stoppede vi og krav-
lede op ad en bakke, hvor der var lavet 
bål til os og stod pølser, sodavand og 
mad klar. Det var lige, hvad vi træng-
te til! Vi var alle lettede over at have 
livet i behold, men turen var langt fra 
ovre. Vi havde det sværeste stykke af 
turen forude. Op i kanoerne igen med 
os og videre ned ad floden. Vandfalde-
ne blev stejlere og stejlere, usynlige 
klipper dukkede op fra vandet oftere 
og oftere og næsten alle kæntrede. Og 
lige da vi troede, at det ikke kunne 
blive meget værre, begyndte det at 
regne. Og ikke bare regne, men styrte 
ned i stænger. Alle var drivvåde, 

fuldstændig udmattede og hundefrøs. 
Nogle få optimistiske elever i klassen 
prøvede på at holde humøret højt, eller 
at se situationen fra den positive side, 
men det havde vi andre meget svært 
ved! ENDELIG var turen slut. Vi fik 
trukket vores kanoer op på land og gik 
ind på en restaurant, der lå ved siden 
af. Selvom vi var 24 mennesker, og vi 
alle var helt plaskvåde, var ejeren så 
sød og lukkede os alle ind og lånte os 
håndklæder og viskestykker, som vi 
kunne tørre os med. Samtidig købte 
vi nogle meget velfortjente sodavand 
og pomfritter, som vi nød, mens vi fik 
varmen.

Vi nåede lige på et hængende hår 
toget, og undervejs på turen hjem fik 
alle sig en slapper. Det var en dag , 
som vi aldrig vil glemme – forfærde-
lig, sjov, hyggelig og udfordrende på 
samme tid.

Torsdag var vores sightseeing-dag. 
Vejret var helt fantastisk med blå him-
mel og 25 grader, og vi skulle gå rundt 
i Prag hele dagen, fra den ene gamle 
historiske bygning til den anden. Vi 
fik set et slot, et kirketårn med et ur 
på, en bro og en lang mur med graffi-
ti. Meget spændende og interessant, 
ifølge Louise og Karin. Men hyggeligt, 
det var det i hvert fald!

Fredag var vores sidste dag. Vi fik 
lov til at gå rundt i byen for os selv, og 
der blev der shoppet igennem – især 
for pigernes vedkommende! Vi nåede 
at komme af sted til tiden, på flyve-
ren med den korte flyvetur tilbage til 
Danmark, og så en meget følelsesladet 
afsked i Kastrup Lufthavn – på trods 
af at vi ville se hinanden igen om 
mandagen. 

Tusind tak til Karin og Louise for 
en super hyggelig og fantastisk tur! 
Klassen blev rystet godt sammen, og 
det er bestemt en oplevelse, som vi 
altid vil se tilbage på med stor glæde 
og varme minder!

9.x samlet på byvandring i Prag.

Den 16.september begav 7.y, Ida Lund 
og Rikke Thomsen sig ud på en længe-
re togtur. Med masser af madpakker, 
drikkedunke, slikposer, spil og godt 
humør var alle klar til at drage mod 
Sønderjylland, nærmere sagt Tønder 
vandrehjem. 

Vi ankom efter en lang, men fin 
togtur og blev indlogeret på nogle 
ganske gode værelser. Ret hurtigt gik 
det op for os, at der ved siden af van-
drehjemmet var en rigtig god svømme-
hal, og den blev benyttet flittigt alle 
dagene.

Der skete mange ting de følgende 
dage. Vi besøgte museet ved Dyb-
bøl, hvor vi fik lejlighed til at bage 
pandekager, skrive med blæk, prøve 
uniformer og høre om krig og strategi. 
Et super besøg – også takket være en 
rigtig god guide. Vi besøgte Flensborg, 

hvor der blev shoppet, vi var på Nolde 
museet og oplevede Noldes farverige 
malerier og vi var ude at cykle og 
besøgte vandtårnet i Tønder, der er 
hjemsted for Wegner museet. Der fik 
vi siddet i alle de kendte og nu så 
kostbare stole. Vi var ved Højer sluse 
i det værste regnvejr, og så fik vi snu-
set til ”sort sol” sammen med en na-
turvejleder, der tog os ud for at se på 
dette skønne naturfænomen. Vi var 
ikke helt heldige, men vi fornemmede, 
hvor stort det kan være når ”fuglene 
flyver i flok”. Det var blot nogle af de 
ting, besøget i Tønder bød på.

Både elever og lærere hyggede 
sig gevaldigt, og alle var glade om 
end meget trætte, da vi kom hjem 
til Rungsted fredag eftermiddag. En 
super tur med dejlige oplevelser og 
fantastiske elever.
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Søndag – dag 1
I år hed destinationen Prag. Vi havde 
en super fed tur med oplevelser for li-
vet. Den startede således, at vi mødtes 
i Københavns lufthavn søndag morgen, 
hvorfra vi fløj til Prag. Vi landede 
sikkert i Prags lufthavn og blev deref-
ter transporteret med bus mod vores 
hotel, hvor vi skulle tilbringe de næste 
3 dage. Vi blev modtaget med åbne 
arme på vores hotel Jizera. Og efter 
at havde fundet os til rette på værel-
serne, stod den først på aftensmad, 
efterfulgt af en tur i poolen, selvom 
vejret ikke rigtigt var til det. Som en 
hver anden afslutning på en dejlig dag, 
faldt alle til ro på værelserne, trætte 
efter rejsedagen.

Mandag – dag 2
Denne morgen blev vi vækket tidligt, 
da vi skulle ud og vandre. Så efter 
en god start på morgnen med lækker 
morgenmad, var vi klar til at gå der 
ud ad. Trods en lang og til tider hård 

gåtur på 8 km, fik vi set Cheski rai 
og dens smukke natur, hvilket holdt 
humøret oppe. Vi besøgte på turen et 
gammelt slot, bygget af sten og grotter, 
som i gamle dage var beboet. Vi havde 
et hurtigt stop hjemme på hotellet 
med god omgang frokost, hvorefter vi 
blev hentet af en bus, hvor næste stop 
var Cave and rope. Cave and rope gik 
ud på at finde hints og et kort inde 
i en lille grotte, med stearin lys som 
eneste hjælpemiddel. Vi var helt nede 
at kravle på alle fire for at finde hvad 
vi søgte for at komme videre til næste 
post. Og sådan forsatte det indtil 
vi nåede i mål. Undervejs på turen 
kravlede vi gennem små sprækker, ned 
af rebstiger og et gyngende fiskenet. 
Aftensmaden stod klar, da vi var hjem-
me og efter en fysisk aktiv dag kaldte 
sengen på os.

Tirsdag – dag 3
Efter endnu en god start på dagen med 
morgenmad, var alle klar på dagens 

 9.y tur til 
 PRAG 2013
Frederikke Lindkvist og  
Alberte Lilly Strandtoft 9.y

aktiviteter. Som i dette tilfælde var 
mountain bike, rappelling og ziplining. 
Det mest professionelle cykeludstyr 
var vores i få timer, og især drengene 
var vilde med det. Vi cyklede omkring 
de 15-20 km, og efter at havde kørt 
skoven tynd, var de fleste ømme i både 
ben og baller. Marianne delte is ud, og 
det var nok det mest tiltalende efter 
sådan en cykeltur. Så kom det de fleste 
havde set ekstra meget frem til, nemlig 
rappelling og ziplining. Størstedelen 
tog udfordringen om rappelling ned af 
et 40 meter højt bjerg op. Alle vil helt 
sikkert huske denne oplevelse som 
både sjov, skræmmende og udfordren-
de. Stoltheden efter at havde besejret 
frygten for bjerget og de 40 meter ned 
til jorden, kunne ses hos alle. Ziplining 
var alle med på. Opgaven var at kaste 
sig selv ud over 40 meter, hvor det ene-
ste der holdt en var en tynd metalsnor. 
Det var den vildeste oplevelse for alle, 
at svæve hen over 40 meter fra den 
ene klippe til den anden. Hvorefter 
adrenalinen pumpede så meget, at 
det måtte prøves igen. Vejen tilbage 
fra klippen skulle man gå på line på 
en rebsnor. En bus kørte os hjem og 
klokken var mange, ligesom dagen før, 
så der var tid til aftensmad og derefter 
en tur i putkassen. 

Onsdag – dag 4
Vi var nået dag fire, og denne dag 
kunne vi se frem til at bestige klip-
per i skoven. Samt endnu en omgang 
rappelling fra dagen før, dog kun fra 
20 meter. At kravle på klipperne var 
svært men lykkes trods de svære om-
stændigheder for mange. Der var ikke 
meget plads til fødder og hænder, og 
der skulle virkelig føles på klippen for 
at kunne blive på den. Dette var også 
dagen, hvor vi skulle sige farvel til vo-
res hotel lidt uden for Prag og dermed 
søge mod storbyen. Vi blev hentet af 
en bus og efter 2 timers kørsel, ramte 
vi endelig Prag. På bussen fik mange 
taget en lille blunder efter 3 aktive 
dage. Prag bragte mange smil frem, 
ikke kun på grund af, at der igen var 

Internet, men også fordi der var KFC 
og den gyldne måge. Efter at havde 
gået rundt og oplevet lidt Prag og spist 
noget junk Food, havde vi en hyggelig 
klasseaften på en lækker italiensk 
restaurant. Der blev spist godt med 
pasta og pizza. Og med fyldte maver 
blev der hygget på hotel værelserne. 

Torsdag – dag 5
Vi vågnede til morgenmad buffet på 
hjemrejsedagen. Vi blev efter at havde 
besøgt det gule marked proppet med 
kopivarer, souvenirens m.m. sluppet fri 
i Prag for at shoppe i storcentre og på 
Prags hyggelige gader. Der blev købt 
en masse ting og sager. Efter mange 

timers shopping, blev vi kørt til Prag 
lufthavn. Her blev der af pigerne og 
lærere shoppet amok i Victoria Sece-
ret. Vi ankom torsdag aften i Køben-
havns Lufthavn med dejlige minder i 
bagagen. Forældre stod klar med flag 
og åbne arme, og trods en skøn tur var 
alle glade for at være hjemme igen.

10. klasse på Rungsted private Realskole var i uge 11 på 
studietur til Reykjavik, Island. Arctic Adventures havde 
sammen med vores klasselærer Kisum været med til at 
planlægge en fantastisk tur dertil, fyldt med en masse fede 
aktiviteter. Vi begyndte at planlægge turen i august 2013.

I dansk har vi bl.a. læst ”Sønnetabet” (skjaldekvad) og 
uddrag fra sagaer. I faget innovation har vi forberedt os 
på virksomhedsbesøg bl.a. hos Soley (et hudplejefirma) 
og Glofi (et uldfirma). I faget fysik har vi også arbejdet 
med emnerne pladetektonik og geotermisk energi.

10. klasse på Island
Maia Laurine Fredslund og 
Signe Marie Hedegaard 10. kl.

Efter en rystende landing (med flyet) i en af de værste 
isstorme Island har haft længe, tog vi direkte ud til en 
lækker svømmetur i Den Blå Lagune, som vi næsten havde 
for os selv, da ingen andre vovede sig ud.

Vi har været på en guidet bustur, i det der hedder Den 
Gyldne Cirkel, som består af nationalparken Pingvellir, 
Gullfos (et fantastisk flot vandfald) og Geysir. De følgende 
dage besøgte vi gymnasiet, Kvennaskólinn samt tre virk-
somheder og sluttede en aften af med at se nordlys. Sidste 
dag var vi ude at ride på islandske heste.
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 David Owe
Rungsted private Realskole havde 28. november besøg 
af skuespiller og stuntman David Owe, som under 
overskriften ”Hvad siger kroppen, når du taler?” holdt 
foredrag om kropssprog, relationer og samarbejde for 
5. klasserne og 6. klasserne. Det foregik blandt andet 
med parøvelser og stunts.

Eleverne prøvede selv at lave stuntøvelser og 
tilsætte dramatisk kropssprog - for eksempel at rive 
hinanden rundt ved håret.

Eleverne skulle også lave en ”Hvor er det godt at 
se dig”-øvelse, hvor de skulle hilse på hinanden og lade 
som om, at de virkelig mente denne hilsen.

Moralen var, at selv om det er skuespil, kommer 
din krop i en positiv tilstand.

Gert Rune
Torsdag den 23. januar havde RpR besøg af Gert Rune. 
Han holdt foredrag for udskolingen, forældre og lærere.

Som 16-årig fik Gert Rune konstateret knoglekræft. 
Efter fire måneders intensiv kemoterapi gav lægerne 
op og han fik amputeret sit venstre ben midt på låret. 
Trods hårde odds fik Gert kæmpet sig tilbage, og fysisk 
blev han erklæret rask. Mentalt var der dog meget, han 
skulle overvinde, og han måtte igennem en nødvendig 
forandringsproces, der skulle ændre hans liv for altid.

Foredraget tog udgangspunkt i de valg, der har 
hjulpet ham. 

Med sin historie ønsker Gert Rune at inspirere  
andre til at turde møde forandringer med oprejst pande.

 FOREDRAG 
 på skolen
Lotte Ostenfeld

Arne Nielsson 
Rungsted private Realskole havde den 12. maj besøg 
af den 10-dobbelte verdensmester i kano, Arne Niels-
son. Over 200 elever, forældre og lærere var mødt op i 
Nyhal.

I første del af foredraget fortalte Arne Nielsson 
om, hvad det er, der sker med teenageren, og hvordan 
forældre kan give retningslinjer for deres teenagere.

Efter pausen kom Arne Nielsson med konkrete 
forslag til,  hvordan eleverne kan agere, når de træder 
ind i eksamenslokalet til de mundtlige prøver.

En elev fra 9.klasse kom op på scenen for at vise, 
hvordan man går smilende ind, giver lærer og censor 
hånden og præsenterer sig selv. 

Det blev en rigtig inspirerende aften for både  
elever, forældre og lærere.

RpR havde besøg af Arne Nielsson. Arne er foredragsholder, underviser, coach og forfatter. Han har 
siden 1996 holdt foredrag for flere end 200.000 mennesker og er to gange kåret som Årets Inspirator. 

Tak til Arne for et inspirerende foredrag – vi vil også fremadrettet have ”Viljen til sejr”.

David Owe var god til at inddrage 
eleverne for at eksemplificere sine 
pointer.

”Pointen er, at du ikke  
behøver at have de samme 
kompetencer som din  
klassekammerat for at  
få det bedste samarbejde  
i et team. Tværtimod”
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I uge 47 afholdt vi novemberuge med ”havet” som tema. 
Alle elever var fordelt på aktiviteter og mødte hver dag kl. 
8.15 og havde fri alle dage kl. 13.10.

Mandag morgen mødte eleverne op på deres respektive 
hold, og kl. 9.00 kørte hele skolen, på nær et hold, i busser 
til ”Den blå planet” og var der fra kl. 10.00-12.30, hvorefter 
turen igen gik mod skolen.

Torsdag aften inviterede skolen alle elever og deres fa-
milier til en hyggelig aften på Rungsted private Realskole 
fra kl. 17.00-19.00. Den første time bestod af underholdning 

med indslag fra de aktiviteter, eleverne havde arbejdet med 
i løbet af ugen. Efterfølgende var det muligt at købe pølser, 
brød og kartoffelsalat samt lidt at drikke, som blev nydt i 
de omkringliggende klasselokaler. Derudover kunne man i 
nogle klasselokaler se de forskellige værksteders produkti-
oner.

Vi havde en fantastisk uge med nye spændende ople-
velser og et godt samarbejde mellem eleverne på tværs af 
årgangene.

 Novemberugen
Novemberugeudvalget 

Årets novemberuge bød på mange 
spændende værksteder og ikke mindst 
en dejlig tur til Den Blå Planet.
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Vi startede med at høre om mosaik fra 
mosaikkunstner Marie Elisabeth Mor-
tensen, og vi så billeder fra hendes egen 
have, hvor hun havde lavet en masse 
flotte mosaik-skulpturer bl.a. en drage 
og delfiner i gulvet.

Alle klasser fik nogle dele af plader, 
der var skåret ud, som til sidst skulle 
samles til et samlet billede. Alle 2. klas-
serne skulle lave bølger.

Nogle elever begyndte at slibe pla-
derne, og andre elever begyndte at ham-
re på fliser. Vi skulle bruge fliser i blå 
nuancer. Når fliserne skulle smadres, 
lagde man flisen ind i et håndklæde, tog 
beskyttelsesbriller på og slog med en 
hammer. Det var ret sjovt.

Vi lagde først fliserne på pladen 
uden fliseklæb, så vi kunne forestille os, 
hvordan vores mønster ville se ud. Når 

der kom fliseklæb på pladen, skulle man 
skynde sig, da det tørrer hurtigt. Alle 
elever fik et lille firkantet spejl, som 
man måtte sætte på mosaikken.  
De var ret flotte. Det var vigtigt at 
huske, at der skulle være mellemrum 
mellem fliserne.

Da pladen var helt fyldt med fliser, 
skulle den tørre, og dagen efter kom 
Marie Elisabeth fugemasse på alle 
pladerne. 

Nu er alle delene færdige og samlet 
til et færdigt billede, som hænger nede i 
kantinen.

Det var en spændende og anderledes 
dag, hvor vi skulle samarbejde.

 TRIVSELSDAG
 med mosaik
Sofia Wærum Schreiber og  
Sofia Thule Viggers 2.y 

Eleverne fra 2.y arbejder ihærdigt 
med mosaikker på årets trivselsdage.
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Luciaoptog
2013
 13. december
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Translokation
2013
 26. juni

Boglegater
Neline Wiberg Gümoes 9.x
Michael Nagel Wachtell 9.y
Morten Krohn 10. kl.
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Sponsorløb
2013
 22. september
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Fastelavn
2014
 3. marts
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Gallafest
2014
 25. april
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SIDSTE 
skoledag
2014
 28. maj
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ØnskeØens motto er lånt fra ”Folk og 
røvere i Kardemommeby” og er lig med 
Kardemommeloven: ”Du må ikke plage 
andre eller sætte livet, men i øvrigt må 
du gøre hvad du vil”.

Mottoet dækker den måde, vi mø-
der børn, forældre, bedsteforældre, au 
pairs og hinanden på.

I praksis ses det således:

Året, der gak. Livet på ØnskeØen 
har været præget og er præget af et 
højt aktivitetsniveau, godt hjulpet af 
de mange dejlige børn og af de engage-
rede medarbejdere.

Aktiviteterne i starten af skole-
året bar meget præg af at være ude 
i det fri, lege alle de lege børnene nu 
kunne finde på, dyrke en masse sport, 
lave snobrød over bål og spille rolle-
spil. Udover de forskellige aktiviteter 
såsom svømning, værkstedsarbejde, 
badminton, fodbold, høvdingebold, sit 
down, spille brætspil osv. afholdt vi en 
fodboldturnering, som sluttede af med 
et brag af en finale. Der var cheerlea-
ders, og de varmede publikum op til 
stor glæde for alle de mange fodboldtil-
hængere, der var mødt frem.

Som noget nyt holder ØnskeØen 
åbent i efterårsferien, uden særskilt 
forældrebetaling. De ca. 30 børn, som 
var tilmeldt i efterårsferien, hyggede 

Tiden på ØnskeØen er børnenes 
fritid. Vi vægter, at børnene har med-
indflydelse i forhold til de aktiviteter, 
der tilbydes, og at det er frivilligt at 
deltage i disse. Legen spiller en vigtig 
rolle bl.a. i forhold til at skabe venska-
ber og forståelse for hinandens forskel-
ligheder. Vi vægter også leg i forhold til 
læring, at børnene leger med sproget, 

sig med hinanden på ØnskeØen, og 
var på tur til Louisiana i Humlebæk 
og se på kunst samt tegne/male kunst-
værker selv.

Op til jul blev der traditionen tro 
pyntet op, og værkstederne sydede af 
gavefabrikation, og der blev bagt pe-
bernødder og æbleskiver, så julestem-
ningen bredte sig over hele ØnskeØen.

Det nye års start var i særdeleshed 
præget af de dejlige MiniForskole/
MiniSFO børns entré på ØnskeØen. 
Børnene fik hurtigt fodfæste på Ønske-
Øen, og det takket være de voksnes 
engagement og gode humør.

I vinterferien var der tilmeldt ca. 
30 børn, som hyggede sig og legede 
med hinanden. Alle børn og voksne tog 
på tur til Zoologisk Museum og stude-
rede dyrenes verden gennem tiderne. 
På ØnskeØen etablerede vi garderober, 
så alle børn har deres suveræne gar-
derobeplads, en plads de beholder, så 

 sfo 
 ØNSKEØEN
Otto Christensen, SFO-leder 

læser kort i diverse brætspil, tæller 
øjne på terninger etc.

Vi ønsker at skabe nogle rammer, 
hvor børnene styrkes i troen på egen 
kunnen, og hvor nærhed og omsorg 
vægtes højt. Samtidig skal børnene 
opleve SFO som et trygt og rart sted, 
hvor de har mulighed for udvikling og 
blive styrket i deres videre liv.

længe de er tilmeldt SFO. Vi etablerede 
også nye magnettavler og introducere-
de et nyt system, der gør det nemmere 
at finde børnene.

I foråret havde vi fokus på det talte 
sprog, og vi lancerede en ”Tal pænt” 
kampagne.

Vi holdt fest for 3. klasserne og lan-
cerede ”klubdage” for børnene i 2. klasse.

Foråret bar meget præg af forbere-
delserne til året sommerfest, der blev 
afholdt sidst i juni. Sommerfesten var 
sin første af slagsen og vil blive genta-
get næste år, under et nyt tema. Dette 
års team var ”Mandens bedste ven...
BILEN”

Vi takker for det forgangne skoleår 
og hilser alle børn og forældre velkom-
men til ØnskeØen og ser frem til nogle 
dejlige år sammen.

På ØnskeØen er udfoldelsesmulighederne utallige og meget varierende. 
Det er børnenes fritid, og de har derfor stor medindflydelse på de 

aktiviteter, der tilbydes.

”Du må ikke plage andre eller sætte livet,  
men i øvrigt må du gøre hvad du vil”
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 STORE historier, 
stille læsning og spillevende forfattere
Skolebiblioteket

Hver dag har skolebiblioteket på RpR besøg af små og store 
læseheste, der kommer på biblioteket for at låne bøger, fin-
de et stille hjørne at læse i eller sammen med en kammerat 
kigge i en god billedbog. Skolens yngste elever har hver uge 
en bibliotekstime, hvor der bliver læst op af ny og gammel 
børnelitteratur, og hvor eleverne kan finde en bog at låne 
med hjem.

Hverdagens brug af biblioteket er et vigtigt fundament 
for skabelsen af gode læsevaner, men sommetider byder 
skolebiblioteket også på helt anderledes bogoplevelser.

I oktober 2013 havde skolebiblioteket besøg af den po-
pulære fantasyforfatter Kenneth Bøgh Andersen. Besøget 
faldt kort efter premieren på spillefilmen Antboy. Kenneth 
Bøgh Andersen læste op af romanen bag filmen og fortalte 
om sit arbejde som forfatter for skolens 4. og 5. klasser. 
Senere på dagen var 6. og 7. klasserne inviteret til et hæs-
blæsende foredrag, hvor Kenneth Bøgh Andersen fortalte 
om fantasygenren og sit forfatterskab. Begge besøg blev 
afsluttet med en præsentation af Kenneth Bøgh Ander-
sens seneste bog og autografskrivning. Alle elever gik fra 
besøget med en stor oplevelse, og nogle gik derfra med en 
drøm om selv at blive forfatter. I måneder efter besøget var 
biblioteket støvsuget for bøger af Kenneth Bøgh Andersen.

I november 2013 fik 2. og 3. klasserne besøg af forfat-
teren bag serien Villads fra Valby, Anne Sofie Hammer. 
Op til besøget fik klasserne læst første bog i serien højt på 
biblioteket – de sidste kapitler læste Anne Sofie Ham-
mer selv højt for eleverne. Alle elever havde på forhånd 
forberedt spørgsmål om Villads og Valby og om det at være 
forfatter. 

Og en helt almindelig og lidt grå dag sidst i november 
fik skolebiblioteket besøg af skuespilleren Susanne Bonde, 
som forvandlede biblioteket til et teater, hvor hun opførte 
H.C. Andersens eventyr om Tommelise. Dermed fik forsko-
le- og 1. klasserne mulighed for at træde ind i Tommelises 
univers i en fin og meget nærværende forestilling. Med 
fortælling, sang og nogle helt simple men meget effektful-
de rekvisitter fortalte Susanne Bonde, som til hverdag er 
skuespiller på Zangenbergs Teater, eventyret om Tomme-
lise, og eleverne kom helt tæt på både muldvarpen, svalen, 
Tommelise og eventyrets magiske univers.

En stor tak til alle skolens læseheste for små og store 
læseoplevelser på skolebiblioteket.

Traditionen tro blev kampen mellem 
lærerne og skolens 9. og 10. Klasser 
afviklet i maj. En kamp der altid bliver 
talt om længe inden den afvikles, og 
lang tid efter den er afviklet. 

Lærerne havde under ledelse af 
Per Christensen fået stillet et yderst 
rutineret mandskab med en gennem-
snitsalder under 50 år for en gangs 
skyld og så skræmmende stærke ud 
før kampstart. Eleverne derimod 
kunne prale af en gennemsnitsalder 
omkring de 16 og kondital i den bedre 
ende, men med mangel på rutine fra 

 Eleverne Vs. Lærerne 2014
Mikkel Kofod Løvenhøj

de helt store arenenaer, som denne dag 
bød på. Så det var speed vs. rutine.

Eleverne lagde ud som lyn og 
torden, men lærerne fik spillet sig 
stille og roligt ind i kampen og satte 
sig hurtigt på de unge knøse, og midt i 
1. Halvleg kunne Joachim Winkelman 
fortjent bringe lærerne foran med 1-0. 
Et resultat som holdt indtil 5 minutter 
før tid, hvor Jeppe fra 9.x flot opfører 
Svanens Død i straffesparksfeltet og 
narrer dommeren der formentlig stod 
fejlplaceret og derfor dømte et straf-
fespark. Lukas fra 10. klasse sparkede 

bolden ind bag en Lasse Janum, der 
mest af alt lignede en skræmt fugle-
unge uden mod på at gå efter bolden.  
Dog hævdede han efter kampen, at 
han med vilje lod Lukas score så ele-
verne ikke skulle gå slukørede hjem 
fra stadion.

Kampen endte 1-1 og blev spillet 
i en helt fantastisk god tone, hvor 
eleverne gav spilletid til alle dem der 
ville være med og spillede 100% fair 
hele vejen igennem. Tak for kampen!

Lærer-holdet øverst fra venstre: Joachim Winkelmann,  Andreas Fiala Christensen, Rasmus Vinde Carlsen, Martin Bøggild Hvid, Lars 
Clausen, Jens Rane Holck, Lasse Janum, Jesper Christensen, Carsten Adsersen, Mikkel Kofod Løvenhøj, Simon Lindal, Philip Tranto, 
Jan Olsen og René Stormbach
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Ela Kara har været elev på Rungsted private Realskole 
siden 2005.

I de mange år vi har haft fornøjelsen af at have Ela som 
elev på RpR, har det altid været tydeligt, at Ela har en helt 
særlig passion for at tegne og hendes kreative evner er helt 
unikke.

Ela er dygtig til teknikkerne, hun er utrolig ambitiøs 
og perfektionistisk, og vi er stolte over, at vi har fået lov til 
at bruge en af hendes fantastiske tegninger som forside til 
årsberetningen.

Ela har utvivlsomt et kæmpe talent, og vi vil med 
stor interesse følge Ela på hendes videre vej. Det bliver 
spændende at se, hvor Ela ender efter 9. klasses eksamen 
på Rungsted private Realskole. Ser vi nogle år frem, bliver 
det måske ingeniørstudiet, kunstakademiet, designskolen 
eller et helt andet sted?

Herfra skal lyde en stor tak til Ela for de flotte tegnin-
ger til årsberetningen – vi ønsker dig al mulig held og lyk-
ke med din interesse. Vi vil glæde os til at blive inviteret 
til en fernisering en gang ude i fremtiden :-)

 ELA Kara
8.x 

foto af Ela???

”Det vigtigste for en 
kunstner er kunsten 
at kunne snige sig ind 
under andre menne-
skers hud”– Georges Simenon
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Oktober 2013 deltog eleverne fra 8.x i 
konkurrencen ”En klasse for alle”. Konkurrencen 
blev afviklet af Clio Online, og det overordnede 
formål var at synliggøre og understrege vigtigheden 
af klassefællesskabet og den daglige rummelighed. 
Rebecca Sand, Madeline Hoffman, Amanda Rønne 
Wright og Natalie Goth Paaschburg alle fra 8.x 
endte meget flot med at vinde den landsdækkende 
konkurrence. 

Udover æren og en fin pokal var præmien for at 
vinde en teambuilding-oplevelse med laser-games 
i Konge-lunden i Dragør for hele 8.x. Elevernes 
film var virkelig fantastisk. Dommerpanelet og 
Clio Online var meget imponeret over kvaliteten, 
intensiteten og den store idérigdom. Tillykke til 
pigerne fra 8.x.

 En klasse  
 FOR ALLE 
 8.x vandt konkurrence
René Leiholm 

Det blev en super dag på Konge-lunden 
i Dragør. Det viste sig hurtigt, at det er 
rigtigt, at ”under krig tier lovene”. Det 
skal nævnes, at Rødt hold var en anelse 
skarpere end Blåt hold.
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Søndag 30. marts vandt August 
Lyngstrand den danske finale i Pangea 
Dysten 2014,- en europæisk konkur-
rence, hvor eleverne hvert år dyster i 
matematikviden. 

4.y og 5.y var klar til opgaven. 
44 elever i alt. Første prøve foregik i 
klasseværelserne. Eleverne fik uddelt 
25 multiple choice spørgsmål, de skulle 
besvares på 60 minutter, herefter blev 
opgaverne sendt ind til bedømmelse. 

 Et rekord stort antal elever fra 
danske privat- og folkeskoler har til-
meldt sig konkurrencen, - det er første 
gang, Rungsted private Realskole 
deltager.

Pangea Dysten er skabt for at give 
børn og unge mulighed for at dyrke 
deres evner og interesser indenfor ma-
tematik, at fremhæve det sjove aspekt 
og sprede budskabet – ”Frygten for 

matematik er ubegrundet, alle kan bli-
ve en succes!” Ideen er, at børn og unge 
i højere grad skal lære at håndtere 
matematik, og at de udvikler evnen til 
at løse matematiske problemstillinger 
i hverdagen. Alle kan, - man behøver 
ikke være et geni. 

Konkurrencen bliver mere og mere 
attraktiv. Sidste år deltog 12 europæ-
iske lande, ca. 150.000 elever fra  hhv. 
Tyskland, Danmark, Italien, Østrig, 
Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, 
Slovenien, Spanien, Tjekkiet og Un-
garn.  I år er deltager antallet endnu 
højere.

9 elever fra Rungsted private 
Realskole skole gik videre til anden 
runde. Konkurrencen foregik på Peder 
Lykke skolen i København, her dyste-
de eleverne mod andre i samme alder. 
For hver årgang var deltagerantallet 

  August 4.y vinder 
 KONKURRENCE
Lotte Ostenfeld 

reduceret til 100 elever. Børnene fik 
denne gang udleveret en 30 spørgs-
mål, der skulle besvares indenfor 45 
minutter. 

August Lyngstrand fra 4.y. på 
Rungsted private Realskole kvalifi-
cerede sig til finalen, den foregik på 
Professionshøjskolen Metropol på 
Sigurdsgade i København. 

Her ventede der August, og resten 
af de kvalificerede elever, en 30 minut-
ters prøve med forskellige matemati-
ske spørgsmål. 

August Lyngstrand var bedst, - og 
blev vinderen af Pangea-Dysten 2014 
for 4. klassetrin.

August Lyngstrand fra 4.y på Rungsted 
private Realskole vinder i foråret 2014 
Pagea Dysten – en landsdækkende 
konkurrence i matematik.

Efter 35 års ansættelse på Rungsted private Realskole, 
valgte DD at gå på pension september 2013. Ditlev 
blev ansat i 1978 og underviste alle årene i dansk fra 
1.-9. klasse. Han var en meget respekteret dansk- og 
klasselærer, som på et højt niveau formåede at give 
eleverne indsigt og interesse i litteratur, ligesom han 
arrangerede mange lejrskoler og studieture.

I 1984 blev han en del af ledelsen, og han virkede dels som 
viceinspektør og dels som afdelingsleder. Her var han en 
væsentlig del af den udvikling, som skolen har undergået. 
Han bidrog med kreativitet, iderigdom og sin uvurderlige 
viden om skolens traditioner. Han har deltaget i utallige 
udvalg af såvel administrativ som pædagogisk karakter. 
Elever, forældre og kolleger satte stor pris på hans faglige 
og menneskelige egenskaber, og i ledelsen har vi taget 
afsked med en fantastisk støtte og god kammerat.  
Vi ønsker DD al mulig held og lykke fremover.

En stor tak til  
Ditlev Dæhnfeldt
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Godaften og velkommen til årets generalforsamling. Tak til 
formanden for beretningen. I min pædagogiske redegørelse 
vil jeg se tilbage på året, der er gået men samtidig også 
rette blikket lidt fremad.

Den danske folkeskole er en vigtig kulturbærende institu-
tion og uundværlig for sammenhængskraften i samfundet, 
men de frie grundskoler har bestemt deres berettigelse! 
De danske skatteborgere har fortjent et frit skolevalg og et 
godt alternativ til folkeskolen. Det, at vi som samfund har 
mange forskellige skoleformer, giver en sund konkurrence. 
En mangfoldighed af tilgange til undervisning og dygtiggø-
relse er med til at berige vores samfund. På Rungsted pri-
vate Realskole vil vi værne om friheden til at være unikke 
og være bevidste om, at det er gennem praktiseringen af 
værdierne, at vi som skole kan gøre en forskel og adskille 
os fra andre. 

Som fri privat grundskole er vi forpligtet til at levere en 
undervisning, der står mål med folkeskolens, men som 
nævnt af flere omgange er vi ikke forpligtet til at imple-
mentere den nye folkeskolereform. Det er vi glade for. Vi er 

novative undervisningsformer, mulighederne i udeområdet 
og personliggørelse af undervisningsrummet. De ansattes 
drivkraft i dagligdagen gør, at vi med stor tilfredshed sta-
dig kan konstatere, at vores elever er blandt de dygtigste 
på landsplan.

Skoleåret har for alle elever budt på mange oplevelser. Der 
har været lejrskoler og studieture til såvel nære som fjerne 
destinationer. Knuthenborg, Bornholm, Jylland, Tjekkiet og 
Island er blevet besøgt, og derudover har der været mange 
mindre lokale ekskursioner. Turene har styrket sammen-
holdet i klasserne og givet alle et stort fagligt udbytte. Der 
har også været emneuger for såvel de yngste årgange som 
for hele skolen. Novemberugen med det overordnede tema 
”Havet” var atter i år en stor succes. 

Engagerede forældre er alfa og omega for det at kunne 
skabe en god skole. Langt størstedelen af vores forældre 
er synlige i forhold til deres børns skolegang. Forældrene 
på Rungsted private Realskole er generelt konstruktive, 
aktive og gode til at finde den rigtige balance. Vi føler os 
meget privilegerede på det område. Når det handler om 
samarbejdet forældrene imellem er holdningen positiv, men 
det er ikke altid lige nemt at leve op til idealerne. Både I 
samarbejdet med skolen og med forældregruppen forven-
ter vi selvsagt gensidig loyalitet og en stor indsats og vilje 
i forhold til at få tingene til at fungere. Sammenhold og 
samarbejde omkring børn skaber sammenhold mellem børn 
og forebygger konflikter, drillerier og mobning.

Ser man på de lovgivningsmæssige og økonomiske områder 
er der stor forskel på de muligheder, vi har som enkeltstå-
ende privat grundskole, og de muligheder et kommunalt 
skolevæsen har. Til trods for den faldende koblingsprocent 
og derved faldende tilskud, er vi tilfredse med, at det igen 
i år lykkedes at generere et overskud. Som Henrik San-
ders også nævnte afsluttede vi regnskabsmæssigt skole-
året 2013 med et overskud på 1,7 mio. Et overskud der er 
600.000 kr. højere, end vi havde budgetteret. 

Der er det sidste 1 ½ år sket en stor udskiftning i skolens 
ledelse. Det har været en stor fornøjelse, at opleve den 
måde Mikkel og Lotte er indgået i ledelsesteamet på.  Det 
har været utrolig positivt at se den glæde, lyst og energi, 
de er gået til opgaverne med. Skoleledelse kræver solid 
viden om og indlevelse i skolens kerneydelse. Vi skal som 
ledelsesteam opsætte klare og realistiske forventninger og 
tydeliggøre vigtigheden af at indfri dem. Det kan få alle 

ikke en folkeskole, og vi skal på ingen måde ”bare” kopiere 
eller adoptere præcis det man gør på naboskolen. Det må 
ikke tolkes forkert, for vi skal naturligvis have et samarbej-
de med de lokale folkeskoler og være opmærksomme på, at 
folkeskolen og de frie skoler kan lære meget af hinanden. 
Udviklingen af grundskolen som helhed går gennem øget 
samarbejde, gensidig inspiration og respekt for alle.

Det forgangne år har på alle områder været et rigtig godt 
år. Skolens ansatte, forældre og børn har i fællesskab skabt 
en ramme, der både på det fysiske og psykiske plan giver 
et godt udgangspunkt for at lære. Et godt sted at være – er 
et godt sted at lære. Når eleverne trives, får de energi til at 
lære. Men vi skal huske, at trivsel også er at møde passen-
de modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til 
at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer.  Trivsel 
er ikke henvist til at være noget sekundært i relation 
til læring. Det er berigende at være på en skole og se de 
mange forskellige måder, der bliver undervist på. Den store 
idérigdom og variation styrker trivslen og er befordrende 
for undervisningsmiljøet. Lærerne og pædagogerne har 
hele tiden fokus på faglighed, boglighed, fysisk aktivitet, in-

ansatte på Rungsted private Realskole til at engagere sig – 
især hvis alt ikke er givet på forhånd, men er blevet til som 
resultatet af kollegiale diskussioner. 

Søgningen til Rungsted private Realskole er stadig stor, 
og det ligger os meget på sinde, at alle forældre, der viser 
interesse for skolen, føler sig set, hørt og rummet på en 
professionel og imødekommende måde. Derfor blev jeg 
ærgerlig, da Søndagsavisen den 2. februar 2014 bragte en 
unuanceret og upræcis artikel med overskriften ”Privatsko-
ler sorterer elever fra” . Det er rigtig, at vi inden vi optager 
elever på Rungsted private Realskole tager en samtale 
med, først forældrene, derefter forældrene og barnet det 
hele handler om, og i de fleste tilfælde en tredje samtale, 
hvor en evt. kommende klasselærer deltager i samtalen. 

Skolelederens 

 PÆDAGOGISKE 
 redegørelse 2014
René Leiholm 

Det skylder vi forældrene, lærerne og ikke mindst børnene. 
Samtalerne har mange formål, og i enkelte tilfælde viser 
det sig, at vores værdier, strategi og pædagogik ikke stem-
mer overens med den pågældende families forventninger 
eller forestillinger. Det sker også en sjælden gang, at det er 
os, der har svært ved at se barnet ”passe ind” i den måde, vi 
gerne vil drive skole på. Det kan ikke understreges nok, at 
samtalerne er yderst vigtige. Målet er, at vi finder det rig-
tige skoletilbud til vedkommende familie – men det vigtigt 
at holde sig for øje, at det i bund og grund ikke kun handler 
om det enkelte barns tarv, men om alle børnenes trivsel og 
mulighed for faglig udvikling. 

”Engagerede forældre 
er alfa og omega for det 
at kunne skabe en god 
skole. Langt størstedelen 
af vores forældre er 
synlige i forhold til 
deres børns skolegang”
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Vi er bevidste om, at vi som privatskole også skal tage et 
socialt ansvar, men skolens primære opgave er undervis-
ningen og ikke socialpædagogiske løsningsmodeller. Et 
begreb, der i den sammenhæng er blevet diskuteret i meget 
høj grad i den brede befolkning, og ikke mindst i skole-
verdenen, er inklusion. Inklusion er noget, vi som skole i 
mange år har arbejdet målrettet med, og som kræver et 
helt særligt fokus. Skal inklusionsarbejdet blive en succes, 
kræver det, at lærerne ikke kommer til at stå alene med 
opgaven, men at de rigtige ressourcepersoner bliver inddra-
get. På Rungsted private Realskole har vi fra august 2013 
ansat Ina Hoffman til udelukkende at have fokus på elever 
med særlige behov. Hendes opgave er blandt andet at være 
bindeled mellem hjem og skole i forhold til de børn, der 
på de trivselsmæssige og sociale områder har det svært. 
Herudover er Ina tovholder for vores AKT-team, som aktivt 
går ind i klasserne og arbejder med den enkelte elev og 
gruppen som helhed.

Eleverne her på skolen får ikke en væsentlig længere 
skoledag fra august 2014, da vi overordnet tror på, at det er 
vigtigt at holde elevernes skoletid og fritid adskilt. Fokus 
skal ikke være på betegnelser som heldagsskole eller hel-
hedsskole men derimod på indholdet og det hele menneske. 
For mig at se handler det om, at der ikke er nogen modsæt-
ning mellem engageret akademisk arbejde og forståelsen 
for betydningen af social trivsel.

Vi har med stor tilfredshed set, hvordan Ønskeøen fortsat 
udvikler sig. Næste år vil der være færre åbningstimer i 
SFOén, men indholdet i de timer, hvor børnene er i Ønske-
Øen, vil grundet den daglige nerve og det anerkendende 
børnesyn, uden tvivl stadig være udbytterig og inspireren-
de.

Fra det nye skoleårs begyndelse vil der være mange fag, 
der ikke længere er underlagt et lovkrav om et bestemt 
timetal. Vi vil også fremadrettet prioritere dansk, matema-
tik og sprogfag med mange timer; men vi vil tillige være 
meget opmærksomme på, at de små fag ikke bliver klemt. 
Det er vigtigt, at vi I vores timemodel har plads til både de 
traditionelle akademiske fag og de praktisk musiske fag. Vi 
skal sørge for, at der inden for begge fagområder bliver ar-
bejdet med kreative og innovative elementer. Vi tror på, at 
vi får de dygtigste elever, når det akademiske og kreative 
går op i en højere enhed. Derved sikrer vi også fremadret-
tet, at minimum 95-procent af vores elever gennemfører en 
ungdomsuddannelse.

I teorien har de såkaldte Fælles mål til dags dato fungeret 
som en slags garanti for, at eleverne lærer det, de skal. Det 
er min opfattelse, at det i praksis har været svært at koble 
målene direkte til undervisningen. Det er vigtigt, at det 
ikke kun er lærebøgerne, der bliver brugt som rettesnor 
for at sikre, at eleverne på Rungsted private Realskole 
kommer igennem pensum. Det er den enkelte lærer, der 
skal have overblikket. Det kan blandt andet skabes i et 
tæt samarbejde med kollegaer på møderne i de enkelte 
fagudvalg. De nye forenklede fælles mål er klar til sommer. 
Hensigten er, at målene bliver mere præcise, enkle og over-
skuelige, så de bedre kan fungere som et styringsredskab 
for undervisningen.

Det er vigtigt, at vi skaber en god arbejdsplads for skolens 
ansatte og påskønner det kæmpe stykke arbejde, der bliver 
lavet til dagligt. Vi skal have fokus på det, der foregår I 
“læringsrummet” og sikre, at lærerne har god tid til at 

”Vi skal have fokus 
på det, der foregår I 
“læringsrummet” og 
sikre, at lærerne har 
god tid til at forberede 
sig – undervisning af 
høj kvalitet kræver 
forberedelse”

”Vi er ydmyge over for 
den opgave, vi skal løfte 
hver eneste dag: At have 
med børns dannelse og 
uddannelse at gøre, er 
det mest meningsfulde 
og livsbekræftende, man 
kan forestille sig!”

forberede sig – undervisning af høj kvalitet kræver forbere-
delse. Tid til såvel individuel som fælles forberedelse skal 
prioriteres. Som skoleledelse vil vi invitere til kollegiale 
diskussioner om god undervisning og være opmærksom-
me på, hvordan forskellige undervisningsformer påvirker 
elevernes præstationer.

Grundskolens primære opgave må være at skabe de bedst 
mulige rammer for elevernes læring. Det giver sig selv, at 
eleverne skal lære at mestre de basale faglige færdigheder, 
men herudover ligger det os meget på sinde, at børnene på 
Rungsted private Realskole forlader grundskolen med en 
afgørende gave i hånden; nemlig det, som bringer os videre, 
når vejen ikke er nem: Selvtillid, livsduelighed, ihærdighed, 
gnist, kampånd, evnen til at få ting til at give værdi for 
andre samt respekt for og tro på fællesskabet.

sammen, skabe arbejdsglæde og drøfte, hvad vi gerne vil 
med Rungsted private Realskole i fremtiden. Alle er enige 
I, at vi også fremadrettet skal bevare og videreudvikle en 
kultur, hvor den enkelte medarbejder føler et ansvar for at 
skabe en bedre skole.

Til sidst skal der herfra lyde en stor tak til den samlede 
bestyrelse for det store arbejde I har bidraget med gen-
nem det sidste år. Til Henrik Sanders og Louise Parsholt 
Beck, som har valgt at træde ud af bestyrelsen her i aften, 
skal der lyde en ekstra tak for den store indsats, det fine 
samarbejde og den veloplagte sparring de sidste mange år. 
Tak til lærerne for det store arbejde I har ydet for at gøre 
Rungsted private Realskole til et godt sted at være. Tak til 
alle ansatte på ØnskeØen, indsatsen giver positiv genlyd. 
Tak til ledelsesteamet og administrationen jeres indsats er 
bemærkelsesværdig.

Vi er ydmyge over for den opgave, vi skal løfte hver eneste 
dag: At have med børns dannelse og uddannelse at gøre, er 
det mest meningsfulde og livsbekræftende, man kan fore-
stille sig! Det samlede billede af eleverne på skolen gør os 
glade og en smule stolte. Med fortrøstning og spænding ser 
jeg frem til det kommende skoleår. Tak for ordet.

En skole kan have strategier for mangt og meget, men vi 
skal sætte klare mål for vores forandringer og sørge for, at 
der hele tiden er handling bag ordene. Vi skal udnytte den 
naturlige nysgerrighed vores elever kommer med. Sko-
lens ledelse, lærere og pædagoger skal gå forrest og være 
tydelige ledestjerner i forhold til elevernes dannelse og 
uddannelse.

En moderne grundskole er hele tiden i “bevægelse og 
udvikling“, og den kulturændring grundskolen står over for 
skal skabes i samarbejde mellem alle skolens parter. Vi må 
ikke lade os friste til at følge anbefalinger, der kun er dik-
teret ud fra øjeblikkelige behov, det vil efter vores overbe-
visning kunne betyde, at vi på få år kommer helt ud af trit 
med virkeligheden. Det må ikke blive arbejdsmarkedets 
og samfundets kortsigtede behov, der dikterer indholdet og 
sammensætningen af vores fagudbud. 

I februar samlede vi alle lærerne til en pædagogisk dag 
på Lisegården i Liseleje, hvor vi havde god tid til at være 
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    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  8  7  7  7  7  7
Engelsk     3  3  3  3  3  4  4  4  4
Tysk         2  3  4  4  4
Fransk         2   3  4  4  4
Matematik   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
Fysik/Kemi         3  3  3  3
Kristendom   1  1  1  1  1  1  1  1  2 
Vidensfag     2  2      
Historie        2  2  2  2  2 
Biologi          2  2  2 
Natur/teknik       2  2    
Geografi          2  2  2 
Samfundsfag          2  2  2
Svømning      1      
Idræt    2  2  2  2  2  2  2  2  2  2(2)*1
Morgenløb       1  1  1  1  
Billedkunst   2  2  2  2      
Sløjd         2*2    
Musik    1  1  1  2  2     
Håndarbejde      2*3      
Iagttagelse   1         
KK    2  2  2   2   2   
Innovation            3
Camb. Eng.            2*7
Kor (valgf.)   1*5  1  1    1    
Lektiecafé   2*6  2  2  2  2  2  1  1  1  1
Hjemkunds.        2*4    
Latin            2*8 

Samlet tid  25  26  27  27  28  28  32  34  35  35  31
 (29) (30) (30) (30) (30) (33) (35) (36) (38) (35)

*1: Eleverne i 10. klasse har 2 timers idræt på skemaet, men har derudover en pulje på 60 timer til idræts 
  dage og større idrætsarrangementer.   
*2: På 6. klassetrin har eleverne i dansk og matematik en deletime med sløjd.
*3: På 4. klassetrin har eleverne i dansk og engelsk en deletime med håndarbejde. 
*4: Hjemkundskab på 6. Klassetrin har eleverne 1/6 af skoleåret.
*5: Kor på 1.+2.+3. klassetrin er ikke obligatorisk men et valgfag.
*6: Lektiecafé for 1.-9. klasse er i kantinen om tirsdagen fra 13.10-15.35 og om torsdagen fra 13.10-15.35. 
  Overordnet set er der ikke mødepligt. I 10. Klasse er lektiecaféen obligatorisk en time om ugen. 
*7: Cambrigde engelsk i 10. klasse er et valgfag.
*8: Latin i 9. klasse er et valgfag.

Timefordelingsplan   Bestyrelsen
 på Rungsted private Realskole 
2014/2015             

Winther, Jacob Busk 
Kirkegaard
Formand
Constantiavej 19
2960 Rungsted Kyst

Boysen, Lone Ryevad
Constantiaparken 4
2960 Rungsted Kyst

Løgstrup, Pernille Witt
Strandvejen 143E
3060 Espergærde

Johannesen, Mette
Suppleant
Baneskellet 14
2950 Vedbæk

Kristiansen, Jens
Næstformand
Solvænget 12
2960 Rungsted Kyst

Jensen, Kim Martin
Solvænget 15
2960 Rungsted Kyst

Ryhl, Jens Helge
Højskolevej 13
2960 Rungsted Kyst

Steenstrup, Peter Ulrik
Suppleant
Bukkeballevej 43
2960 Rungsted Kyst

Søderberg, Karsten
Vestre Pennehavevej 1A
2960 Rungsted Kyst
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 Personale
på Rungsted private Realskole 
2014/2015             

Andersen, Jeppe 
Svendborg
Assistent på ØnskeØen
og KK

Broberg, Liselotte
Skoleassistent fsk. y 
håndarbejde og  
morgenløb

Byrgesen, Anne-Marie
Forskoleklasseleder fsk. x

Adsersen, Carsten
Samfundsfag, historie 
og musik

Bergmann, Søren
Servicemedarbejder

Byskov, Ulla Bergen
Souschef på ØnskeØen
og KK

Buchardt, Helena
Assistent på ØnskeØen

Christoffersen, Marie
Orlov

Carlsen, Sophie Hvid
Dansk og kristendom.
Klasselærer i 2.v og 4.y

Christensen, Otto Fiala
Musik. 
Leder af ØnskeØen

Christensen, Per
Matematik.
Administration

Christensen, Rie Roed
Assistent på ØnskeØen

Carlsen, Rasmus Vinde
Idræt og KK

Clausen, Lars
Assistent på ØnskeØen
og KK

Christensen, Andreas 
Fiala
Idræt, kristendom,  
svømning, KK og biologi

Dam, Karen
Matematik, kor og 
AKT. Klasselærer i 8.x

Dahlgaard, Jens
Dansk, engelsk, tysk 
og idræt.
Klasselærer i 8.v

Elander, Karin
Dansk, engelsk, billed-
kunst, vidensfag og  
håndarbejde.
Klasselærer i 1.x

Ellingsgaard, Mette
Dansk, kristendom og 
billedkunst. 
Klasselærer i 1.y og 3.y

Erhardi, Cathrine Busch
Skoleassistent
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Hansen, Camilla
Dansk, idræt og svøm-
ning. Klasselærer i 2.x

Friedrichsen, Hanne
Fransk. Midlertidig 
leder af Læsecenter

Holfelt, Ane
Forskoleklasseleder fsk. v

Keil, Inge
Matematik

Gertsen, Anne-Marie
Assistent i ØnskeØen

Kofod Løvenhøj, Mikkel
Biologi.
Viceskoleleder

Hoffmann, Ina
AKT

Hobolth, Lars
Vidensfag, innovation 
og natur/teknik

Leidersdorff, Louise-
Dansk og kristendom.
Klasselærer i 5.x og 7.x

Gottlieb, Anne Marie 
Dansk, matematik og 
kristendom. Klasselærer 
i 3.v

Fangel, Betina
Dansk, billedkunst og KK.
Klasselærer i 2.y

Holck, Jens Rane
Kristendom, dansk, 
tysk, engelsk og historie

Hvid, Martin Bøggild
Dansk, matematik, 
samfundsfag og KK.
Klasselærer i 9.y

Garbrecht, Merete
Regnskabsfører

Kisum, Anne-Merete
Dansk, kristendom og 
skolevejleder.
Klasselærer i 6.x og 10.

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

Krarup, Hanne W.
Undervisningsassistent 
og assistent på Ønske-
Øen og i miniSFO

Hollesen, Katie
Kantinen

Leiholm, René
Samfundsfag.
Skoleleder

Hedegaard, Pia
Assistent på ØnskeØen

Hansen, Dorte
Engelsk, kristendom, 
natur og teknik, hånd-
arbejde og idræt

Kromann, Ann-Sophie  
Hedegaard
Dansk, kristendom,  
idræt og bibliotek. 
Klasselærer i 5.v

Lindal, Simon
Matematik, idræt og 
morgenløb

Lund, Elisabeth
Engelsk
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Mikkelsen, Søren
Serviceleder

Rasmussen, Karin
Matematik og kristendom

Palvad, Ulla
Dansk, kristendom 
og billedkunst.
Klasselærer i 3.x

Mortensen, Lone
Skoleassistent i fsk. x

Lynov, Lars
Assistent i ØnskeØen

Stormbach, René
Dansk, vidensfag, historie 
og idræt. Klasselærer i 4.x

Rasmussen, Else Vendelbo
Forskoleklasseleder fsk. y

Nyegård, Jens
Historie og geografi

Thomsen, Rikke
Engelsk. 
Lærerrådsformand

Meyer, Tanja Wilson
Orlov

Rasmussen, Helene Dyg
Miniforskoleleder og  
undervisningsassistent

Ostenfeld, Lotte
Matematik.
Afdelingsleder

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

Lund, Ida
Dansk, matematik, kri-
stendom og historie.
Klasselærer i 5.y og 8.y

Rimkratt, Marianne
Engelsk og tysk.
Klasselærer i 6.y

Plaugmann, Benedikte
Sekretær

Munksgård, Lise
Assistent i ØnskeØen

Mukherjee, Malene
Assistent på ØnskeØen

Roug, Trine
Kontorleder

Schwarz, Katja
Dansk, Samfundsfag 
og idræt

Olsen, Jan
Fysik/kemi og matematik

Trolle, Birgitte
Sekretær

Nielsen, Anders  
Christopher
matematik, musik og kor

Shivers, Robert ”Bob”
IT-tekniker
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Østergaard, Mette-Louise
Undervisningsassistent

Ujvári, Klaus Lund
Sløjd, idræt, billedkunst, 
KK og morgenløb

Vikkelsøe, Rikke
Orlov

Weinrich, Andreas
Fysik, matematik og 
idræt

Velschow-Haagensen, 
Kristine
Dansk, kristendom,  
matematik og engelsk.
Klasselærer i 6.v

Lasse Janum
Lasse har pr. 31/7 opsagt sin stilling på Rungsted 
private Realskole. Lasse har været ansat på skolen 
siden 2006 og har primært undervist i dansk og 
samfundsfag. Vi har på alle måder været utrolig glade 
for Lasses store engagement og arbejde på skolen. 
Han vil blive savnet blandt elever og kolleger for sit 
smittende humør, sit positive sind og som et godt 
forbillede for de unge mennesker.
Vi ønsker Lasse held og lykke med sit nye job på en 
international skole i Singapore.

Stine Vestergård
Stine har været ansat på Rungsted private Realskole 
siden 2009, men valgte i forbindelse med fødslen af 
sin søn i december 2013 at flytte tættere på familien i 
Jylland. Stine har de første år af sin ansættelse arbejdet 
som lærer og det sidste år som afdelingsleder. Stine har 
med sin enorme energi sat mange gode projekter i gang 
på skolen. Vi ønsker Stine rigtig meget held og lykke i 
det jyske.

Marianne Clausen
Marianne stoppede i ØnskeØen 31/3-14 efter at have 
været ansat på Rungsted private Realskole af to 
omgange – først fra 2001-2002 og siden fra 2007-2014.
Marianne har med sit nærvær og sin store indlevelse 
i børnene været en stor kapacitet for skolens SFO. Vi 
kommer til at savne Marianne og ønsker hende held og 
lykke i fremtiden.

Thea Kristiansen
Thea har været ansat på Rungsted private Realskole 
siden 2002 og valgte at gå på pension ved udgangen af 
2013. Vi ønsker Thea et fantastisk otium, og der skal 
lyde en stor tak for indsatsen i ØnskeØen.

Sophie Hartvig Jensen
Sophie har været ansat som kontormedhjælper i 
skoleåret 2013/14. Sophie starter på dyrlægestudiet i 
København efter sommerferien, og derfor er vi desværre 
nødt til at tage afsked med en hende. Tak for en stor 
arbejdsindsats og held og lykke fremover.

Anders Christopher Nielsen
Vi byder velkommen til Anders Christopher Nielsen, som 
kommer fra en lærerstilling på NGG, hvor han gennem en 
længere årrække har undervist i primært musik og ma-
tematik. Anders vil også på Rungsted private Realskole 
komme til at undervise i matematik og musik i de mindre 
klasser. Vi glæder os til samarbejdet.

Anne Marie Gottlieb
Anne Marie er ansat på Rungsted private Realskole fra den 
1. august 2014 og kommer til at undervise i dansk i indsko-
lingen. Anne Marie kommer fra en tilsvarende stilling på 
Skovgårdsskolen Gentofte.

Katja Schwarz
Katja Schwarz er fra august 2014 ansat på Rungsted 
private Realskole. Katja kommer fra en stilling på Lyngby 
Privatskole, hvor hun de sidste 8 år har undervist i dansk, 
samfundsfag og idræt. Vi glæder os til samarbejdet og byder 
Katja hjertelig velkommen på RpR.

Benedikte Plaugmann
Benedikte Plaugmann er pr. 1. august 2014 ansat som  
sekretær på Rungsted private Realskole. Vi byder Benedikte 
velkommen glæder os til et godt samarbejde.

Benedikte Plaugmann

Personale  
vi siger farvel til

Personale  
vi siger velkommen til

Uhrskou,  Sanne
Dansk og tysk.
Klasselærer i 6.y
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Leiholm, René (skoleleder)     27 52 43 86
Kofod Løvenhøj, Mikkel (viceskoleleder)   22 18 26 27
Ostenfeld, Lotte (afdelingsleder)     30 58 02 05

Adsersen, Carsten     60 60 50 90
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
Christensen, Per     27 44 78 40
Christoffersen, Marie (orlov)     61 67 34 64
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
Friedrichsen, Hanne     54 82 15 85
Gottlieb, Anne Marie Henriette     61 35 50 43
Hansen, Camilla     22 40 37 01
Hansen, Dorte     45 89 15 25
Hobolth, Lars     29 90 10 62
Holck, Jens Rane     50 94 36 42
Holfelt, Ane     23 61 24 25
Hvid, Martin Bøggild     81 61 18 16
Keil, Inge     45 86 58 51
Kilian, Anne Sofie     60 19 58 59
Kisum, Anne-Merete     40 68 27 57
Kromann, Ann-Sophie Hedegaard    29 93 64 72
Leidersdorff, Louise Ørskov     22 62 09 83
Lindal, Simon     40 87 91 50
Lund, Elisabeth     39 64 07 55
Lund, Ida     20 72 45 27

Meyer, Tanja Wilson (orlov)     38 87 40 25
Moltsen, Joan Larsen     44 64 30 23
Mortensen, Lone     20 14 16 18
Nielsen, Anders Christopher     26 24 94 09
Nyegård, Jens     45 76 89 10
Olsen, Jan     42 42 01 57
Palvad, Ulla (orlov)     51 90 28 78
Rasmussen, Else Vendelbo     49 20 11 79
Rasmussen, Karin     22 94 00 43
Rimkratt, Marianne     30 70 20 87
Schwarz, Katja     26 70 70 32
Stormbach, René     29 29 57 59
Thomsen, Rikke     20 88 74 95
Uhrskou,  Sanne     49 14 43 40
Ujvári, Klaus Lund     49 13 02 32
Velschow-Haagensen, Kristine     27 21 63 40
Vikkelsøe, Rikke (orlov)     22 45 77 79
Weinrich, Andreas     20 78 24 06
Østergaard, Mette-Louise     60 65 60 32

ØnskeØen:
Andersen, Jeppe Svendborg     22 55 66 11
Buchardt, Helena     20 72 92 36
Byskov, Ulla Bergen     60 22 70 24
Christensen, Otto Fiala     24 44 15 57
Christensen, Rie Roed (orlov)     26 85 67 96
Clausen, Lars     28 72 01 09
Gertsen, Anne-Marie     24 82 21 61
Hedegaard, Pia     49 19 30 90
Krarup, Hanne W.     20 47 49 17
Lynov, Lars     22 92 13 37
Mukherjee, Malene     21 14 87 80
Munksgård, Lise     29 36 50 63
Rasmussen, Helene Dyg     35 26 69 62

Kontorleder:
Roug, Trine

Sekretærer:
Plaugmann, Benedikte
Trolle, Birgitte
Telefon kontoret: 45 86 32 81

Regnskabschef:
Garbrecht, Merete
Telefon direkte: 45 16 06 80

Serviceleder:
Mikkelsen, Søren
Telefon direkte: 29 80 09 06

Serviceassistent:
Bergmann, Søren
Telefon direkte: 42 42 75 78

IT-tekniker:
Shivers, Robert ”Bob”
Mail: bob@rpr-skole.dk

Skolevejleder:
Kisum, Anne-Merete
Telefon direkte: 45 16 06 96

Læsecenter:
Friedrichsen, Hanne
Telefon direkte: 45 86 32 81

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

Kantinen:
Hollesen, Katie
Telefon direkte: 29 21 35 15

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

Skolesundhedsplejerske:
Brøndmark, Trine
(træffes onsdage 8:30-13:00 eller efter aftale)
Mail: trib@horsholm.dk

Skolepsykolog:
Thy, Susan
(træffes tirsdage kl. 9:30-10:30 eller efter aftale)
Mail: thy@horsholm.dk

Talepædagog:
Winther, Camilla
(træffes fredage 10.15-11.15)
Mail: cwi@horsholm.dk

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

Skolens ansatte pr. 01.08.2014
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Regler for betaling af 
skolepenge og SFO 
Betaling for skolepenge m.m. kan kun ske via bank  
eller postgiro. Sidste rettidige indbetalingsdato er inden 
den 1. hverdag i måneden. Ved senere betaling påløber der 
et administrationsgebyr på kr. 100.- pr. påbegyndt måned.

HUSK, at skolen er tilsluttet ”BS”(BetalingsService). 
Det er en stor lettelse både for Dem og skolen, hvis De 
tilmelder Dem ”BS”(BetalingsService), ligesom De sparer 
at betale gebyrer til banken hver måned.

Indbetalingskort for hele skoleåret bliver tilsendt i løbet 
juni og juli måned til de familier, som ikke har tilmeldt sig 
”BS” (BetalingsService).

Skolepenge
Satserne for skolepenge for skoleåret 2014/2015 er:
1. barn kr. 1.800,00 pr. md. = kr. 19.800,00 pr. år
2. barn kr. 1.680,00 pr. md. = kr. 18.480,00 pr. år
3. barn kr. 1.480,00 pr. md. = kr. 16.280,00 pr. år
4. barn eller flere betales ingen skolepenge.

Der kan vælges mellem følgende betalingsterminer:
1. Betaling i 11 månedlige rater. Betales forud omkring 
den 1. i måneden fra august 2014 til juni 2015.
2. Ved betaling i 1 rate for hele skoleåret inden 1. august 
2014 ydes der en rabat på kr. 500.- pr. barn.

Skolepengene dækker alle normale udgifter til elevens 
skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir 
o. l. Eleverne betaler dog selv for anskaffelse af  
og udgifter til:
1. Retskrivningsordbog.
2. Gyldendals røde ordbøger – eller en anden ordbog efter læ-
rerens anvisning – til brug i fremmedsprogsundervisningen.
3. Ringbind efter lærerens anvisning.
4. Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer efter 
lærerens anvisning.
5. Lejrskoler og udflugter.*)
6. Fritidsundervisning.
7. Eleverne skal fra 6.-10. klasse selv anskaffe en  
computer, som kan medbringes i skolentiden.
 
1.-3. klasse: 2-3 dages ture ca. kr. 1.800,00          
4.-7. klasse: 4-5 dages ture ca. kr. 2.000,00
9.-10. klasse: Udlandsture ca. kr. 4.600,00 

SFO ØnskeØen
Satserne for SFO ØnskeØen for skoleåret 2014/201 5 er:
Indtil kl. 17.00 kr. 1.400.- pr. md. = kr. 15.400,00 - pr. år.
Åbningstider på skoledage fra kl. 13.10 til kl. 17.00. 
  
Åbningstider i SFO på ”skæve” skoledage. Sidste skoledag 
inden jul og sidste skoledag inden sommerferien er SFO 
lukket, men der vil være nødberedskab til at tage sig af 
børnene fra ca. kl. 11.30 til kl. 17.00.

SFO holder åbent følgende skoleferieuger:
Uge 42 (efterårsferie)
Uge 7 (vinterferie)
Uge 27 (første uge af sommerferien)
Uge 32 (sidste uge af sommerferien)

For alle fire skoleferieuger gælder, at SFO er åbent såfremt 
der er tilmeldte børn, minimum 12 børn pr. uge. Tilmelding- 
en sker til skolens kontor på særlige tilmeldingsblanketter.

Vær opmærksom på, at timebetaling til SFO er fleksibel 
men dyrere end den almindelige SFO sats, da skolen bl.a. 
ikke modtager tilskud fra det offentlige til denne ordning.

Der kan vælges mellem følgende betalingsterminer:
1. Betaling i 11 månedlige rater, som betales forud omkring 
den 1. i måneden fra august 2014 til juni 2015.
2. Ved betaling i 1 rate for hele skoleåret inden 1. august 
2014 ydes der en rabat på kr. 350.- pr. barn.
3. Enkelttimer/timebetaling efter behov opgøres og betales 
normalt kvartalsvis bagud med kr. 75,00 pr. time.

Ændring/udmeldelse af SFO kan ske med 1 måneds varsel 
til den 1. i måneden.

SFO ture til svømmehallen på skoledage kræver særlig 
betaling på kr. 20,00 pr. barn pr. gang, betaling sker ved 
tilmelding.

Øvrige ture ”ud af huset” i SFO er typisk henlagt til skole-
ferieperioder, der opkræves ikke særlig betaling til disse.

Friplads 
Friplads kan søges for skolepenge og ØnskeØen. Der skal 
ansøges for hvert nyt skoleår, dog senest 8. august 2014. 
Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kon-
tor og skal være vedlagt årsopgørelsen for 2013. Forde-
lingssekretariatet fastsætter for hvert skoleår retningsli-
nierne for tildeling af fripladser.

Skolestart
Mandag den 11. august 2014
2.-10. klasse kl. 09.00
1. klasse kl. 10.00
Fsk.klasse kl. 11.30

Feriekalender for  
skoleåret 2014/2015
Sommerferie  28.06.2014 - 10.08.2014 
Efterårsferie  11.10.2014 - 19.10.2014 
Juleferie  21.12.2014 - 04.01.2015 
Vinterferie  07.02.2015 - 15.02.2015 
Påskeferie  28.03.2015 - 06.04.2015 
Store Bededag  01.05.2015 - 03.05.2015 
Kristi Himmelfart 14.05.2015 - 17.05.2015 
Pinse  23.05.2015 - 25.05.2015 
Grundlovsdag          05.06.2015 - 07.06.2015 
Sommerferie start       27.06.2015   
 
Alle dage inklusive

Ringetider
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 - 12.25 Spisepause
12.25  3. Modul
13.55  3. Modul
13.55 - 14.05 Eftermiddagspause
14.05 -   4. Modul
15.35  4. Modul

Depositum
Ved tilmelding betales et administrationsgebyr på 
p.t. kr. 250.- pr. barn. Beløbet tilbagebetales ikke.

Ved indmeldelse i skolen betales et depositum. 
Dette beløb udgør p.t. kr. 5.500.- pr. barn. Beløbet 
tilbagebetales ved skolegangens 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 betales for de 3 efterfølgende rater. Dette 
varsel gælder dog ikke i forbindelse med normal 
afslutning af skolegangen fra 9. og 10. klasse.
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Anneks
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Garage

Borgen
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Årsafslutning
Skolens yngste elev, Christopher 
Bjerre Jensen fra fsk.y, ringer 
skoleåret 2013/14 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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