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Den selvejende institution

MARIE JØRGENSENS SKOLER
blev oprettet den 1. april 1965 og indeholder fra 1/8-1969 følgende 
afdelinger:

Marie Jørgensens Skole (børnehaveklasse, hovedskole + 8., 9. og 10. 
klasser og realskole),

Odense Studenterkursus og Realkursus af 1878.

Bestyrelsen består af:

Gas- og vandmester Asger B. Husted, Odense
Overdyrlæge Alfred Jeppesen, Odense
Ingeniør Bent Jørgensen, Odense
Sognepræst Jørgen Larsen, Mesinge (formand)
Fru Ulla Marcussen, Odense
Fuldmægtig Kaj Mørk, Odense
Bogbindermester S. Scheel-Hincke, Odense

Offentlig tilsynsførende f. hovedskolen 
Sognepræst J. E. Madsen, Odense



meddelelser
197 V

MARIE JØRGENSENS SKOLE
SKT. HANS PLADS 3-5 . 5000 ODENSE

Skolebestyrer Viggo Bach
Træffetid 13-14 (undtagen lørdag) eller efter aftale 

Telefon (09) 12 46 71
Giro 101875



KURSUSBYGNINGEN (Den tidligere drengeskole)



MARIE JØRGENSENS SKOLE

er dannet i 1969 ved sammenlægning af Marie Jørgensens Drenge
skole og Marie Jørgensens Pigeskole.

Af disse to er pigeskolen ældst. Den blev oprettet i 1879 af frøken 
Marie Jørgensen og har siden 1893 haft sin egen bygning lige over 
for Skt. Hans kirke. Drengeskolen blev oprettet i 1893 og fik til huse 
i en bygning, som blev opført bag ved pigeskolen og med indgang 
fra Nyenstad. Det er stadig i disse bygninger, skolen har til huse.

Den nuværende skole benytter væsentligst bygningen ved Skt. 
Hans Plads, og de to kurser, som foruden skolen drives af Den selv
ejende Institution, har lokaler i bygningen ved Nyenstad.
I årenes løb er begge bygninger blevet ændret og moderniseret, så 
skolen har til huse i tidssvarende lokaler. Sidste ombygning fandt 
sted i 73/74, hvorved vi har indrettet et biologilokale i den tidligere 
rektorbolig samt bygget en ny hovedtrappe og indført ændringer i 
den bestående bygning i henhold til brandtilsynets krav.

Der er nu faglokaler til håndarbejde, skolekøkken, sløjd, form
ning, fysik/kemi, biologi, geografi og gymnastik.

Skolen har undervisning i børnehaveklassen og hele det undervis
ningspligtige skoleforløb (1.-9. skoleår) samt 10. klasse og 3. real. 
Efter 7. klasse deles eleverne i 1. real og 8. klasse.

Beslutningen om, i hvilken klasse eleverne skal gå efter 7. klasse, 
træffes i løbet af 7. skoleår på grundlag af skolearbejdets resultater 
og efter forhandling med forældrene.

I børnehaveklassen optages børn, som har et år igen før de er un
dervisningspligtige. Hvis der er plads, kan børn, som fylder fem år 
senest 1. august det pågældende år, optages. Børn fra børnehaveklas
sen fortsætter normalt i 1. klasse året efter. Børn ude fra optages 
også i 1. klasse.

Elever fra andre skoler kan optages i enhver af skolens klasser.
Aftale herom træffes med skolebestyreren.





LÆRERE VED SKOLEN 1973/74

Lierer Grete Andersen: Historie og regning.

Lierer Borch-J ohansen: Engelsk

Børnehavelærer Karen Merethe Bundgaard: Børnehaveklasse

Lærer Rigmor Christoffersen: Håndarbejde

Lærer Knud Frøslev: Engelsk og dansk

Viceinspektør Bodil Fuglsang: Matematik

Lærer Elly Hansen: Dansk, tysk og latin

Overlærer Inge Robbenhagen Hansen: Dansk, regning, biologi, ori
entering.

Lærer Magna Holst: Dansk, tysk, historie, regning og religion

Overlærer Jens J. Jensen: Matematik, sløjd og geografi

Lærer Lisa Koch: Matematik og geografi.

Overlærer Johanne Madsen: Dansk, skrivning, religion, ordblinde- 
undervisning.

Lærer Villy Bartholin Madsen: Dansk, tysk, sang og gymnastik

Lærer Alice Mosegaard: Dansk og skrivning

Overlærer Clara Nielsen: Regning, orientering, religion og sang

Lærer Rita Nielsen: Husgerning

Lærer Vagn Olsen: Dansk, historie, gymnastik og orientering

Overlærer Elisabeth Lehn Simonsen: Gymnastik, formning og ma
skinskrivning.

Lærer Grete Miehe-Frautner: Dansk, fransk geografi, orientering og 
religion.

Lærer Niels Frautner: Sløjd

Skolebestyrer Viggo Bach: Fysik/kemi og religion.
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VED OVERLÆRER KAREN ZEUTHENS DØD
Den første dag i sommerferien i år døde overlærer frk. K. Zeutheri, 

kun 65 år gammel. Frk. Zeuthen havde fra sin slægt og sit hjem 
modtaget levende indtryk af gammel kultur og kristendom, og det 
prægede både hendes indstilling til tidens problemer og hendes un
dervisning på skolen og realkursus.

Frk. Zeuthen kom til Marie Jørgensens Pigeskole i 1954, og da 
hun var faglærer i dansk blev hendes fag først og fremmest dansk, 
men også i historie var hun både kundskabsrig og interesseret. Frk. 
Zeuthens undervisning var altid levende og engageret og ikke mindst 
de ældre elever forstod at vurdere den, og fik både fagligt udbytte 
og insperation i frk. Zeuthens timer.

Det sidste år var frk. Zeuthen meget plaget af sygdommen og 
kunne kun delvis passe timerne. Hendes stærke karakter og kristne 
livssyn prægede hende så stærkt, at besøg ved hendes sygeleje blev 
en oplevelse for alle besøgende.

Både skolen og vennerne mindes frk. Zeuthen med taknemlighed.

K.V.M.
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af skolens dagbog
13 . august: Skoleåret begynder.
3 .-7. sept.: 6. og 7. klasse på lejrskole i Vork.
1 .-5. okt.: 10. skoleår i erhvervspraktik.
8 .-12. okt.: 10. skoleår på rejse til Berlin.
15 .-19. okt.: Efterårsferie.
1. nov.: Møde med elever og forældre i 2. real.
13. nov.: Forældremøde i 1. klasse.
22. nov.: Skolekredsmøde på Odense Kongreshus.
26. nov.: Forældremøde i 6. klasse.
28. nov.: Forældremøde i 1. real.
26. -30. nov.: Terminsprøver.
21. dec.: Juleafslutning i Skt. Hans kirke.
7. jan.: Første skoledag efter juleferien.
21. jan.: Forældremøde i 2. klasse.
22. jan.: Forældremøde i 3. klasse
28. jan.: Forældremøde i 4. klasse.
5. febr.: Forældremøde i 5. klasse
11. -15. febr.: 9. skoleår i erhvervspraktik.
14. febr.: Forældrekonsultation i 7. klasse.
22. febr.: Fastelavnsfester.
25. febr.: Børnehaveklasse + 1. og 2. klasse slår katten af tønden 

om formiddagen.
4 .-8. marts: Terminsprøver.
6 .-16. april: Påskeferie.
26 . april: Indvielsen af trappetårn m. v.
1 .-5. maj: 8. årgang på Bornholm.
2 .-8. maj: Skriftlig eksamen.
21 . maj: Eksamen i maskinskrivning.

Som tidligere år har eleverne haft lejlighed til at se en række film 
i skolebio, og der har været en del skoleforestillinger på Odense 
Teater.
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Lejrskole
I ugen 2.-6. september bliver der lejrskole for alle elever i 6. 

klasse 1974/75. Igen i år bliver det Vork bakker ved Vejle.

LEJRSKOLE 73
Den 3. sept. flyttede 6. og 7. kl. plus 3 lærere midlertidigt fra 

skolen ved Kongens Have til Vork, hvor vi tilbragte 5 dejlige dage. 
Vejret var skønt, og når solen skinner og blæsten holder sig hjemme, 
er egnen omkring Vork sådan, at fynske børn overgiver sig. Den 
danske natur kan være anderledes, men ingen steder dejligere.

Vi kørte med tog til Kolding, hvor vi så Koldinghus, og derfra 
bragte en bus os til Vork, dog med et par afstikkere undervejs. Vi 
standsede op ved Egtvedpigens grav og ved Nybjerg Mølle, en smukt 
restaureret vandmølle, som vi fik lov til at se i funktion. Der blev 
lavet boghvedegryn, men der var dog ingen, der længtes hjem af den 
grund. Tværtimod - da vi omsider nåede huset, der skulle være vort 
hjem de næste dage, var begejstringen stor.

Egentlig burde vi på sådan en tur nøjes med at se det, der kan 
nås på gåben, og vi brugte da også benene flittigt, men der var også 
fjernere mål for vores lyst til at opleve. En hel dag blev brugt til 
et besøg i Esbjerg og ved Blåvand, og her ville vi også gerne være 
blevet noget længere.

På hjemrejsedagen nåede vi at besøge Legoland, løveparken i Giv
skud og Jelling, inden vi sidst på dagen satte os i toget i Vejle. På 
Odense banegård var der stor modtagelse. For en del elevers ved
kommende var det første gang, de havde været hjemmefra alene. 
Det er sikkert meget nyttigt at opleve det.

Også på andre måder har lejrskoleophold betydning. Kammerat
skabet inden for klassen styrkes, man lærer under vejledning at 
færdes i naturen, man lærer at samarbejde, og ikke mindst vigtigt: 
når skoledagen er udvidet til 24 timer, lærer elever og lærere hin
anden bedre at kende, og dette kan gavne arbejdet i skolestuen 
fremover.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER
1. Eleverne skal være på skolen om morgenen og på plads, inden 

klokken ringer.
2. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden særlig tilladelse.
3. Når eleverne efter en forsømmelse atter møder på skolen, må 

de medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet om årsagen til 
forsømmelsen og dennes varighed.
Forsømmelse af anden grund end sygdom må kun finde sted 
efter forudgående aftale og må af hensyn til undervisningen be
grænses mest muligt.

4. Beskadigelse af skolens inventar og bygninger .erstattes af ved
kommende elev.

5. Indsamlinger af enhver art frabedes på skolen medmindre de er 
vedtaget af samarbejdsudvalget.- r

6. Bøger udleveret på skolen skal straks efter modtagelsen forsynes 
med omslag med elevens navn.

7. Skolen påtager sig intet ansvar for værdigenstande, som eleverne 
medbringer.

8. Når eleverne ønskes fritaget for legemsøvelser eller for at gå i 
skolegården i frikvartererne, skal der medbringes en skriftlig 
meddelelse herom. Fritagelse for legemsøvelser ud over 3 gange 

8 dage kan kun ske efter lægeerklæring.
9. Elevernes ejendele skal være forsynet med navn.

10. Orden i klasseværelserne varetages af eleverne selv. Hver elev 
er duks i en uge.

11. Meddelelsesbøger og karakterbøger returneres i underskrevet 
stand til klasselæreren senest en uge efter, at de er udleveret fra 
skolen.

12. Disse ordensregler er udformet af samarbejdsudvalget i marts 
1970.

SYGDOMSTILFÆLDE
Når en elev på grund af sygdom forsømmer skolen eller er forhin

dret i at deltage i enkelte timer, udbedes skriftlig meddelelse derom.
Når der i en familie med skolesøgende børn udbryder smitsom 

sygdom, må dette straks meddeles skolen. For øvrigt må hjemmene i 
sådanne tilfælde forholde sig i overensstemmelse med ministeriets be
kendtgørelse af 15. marts 1916, hvori der bl.a. indskærpes følgende:

Børn, der angribes af tyfoid feber (eller dermed beslægtede syg
domme), difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse 
og akut børnelamhed, eller i hvis hjem sådanne sygdomme forefindes, 
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må ikke søge skole, før de medbringer lægeattest for, at de ikke kan 
antages at udbrede smitte.

Børn, som angribes af mæslinger, må ikke søge skole, før der er 
forløbet mindst 8 dage efter sygdommens begyndelse.

Børn, der angribes af kighoste, må ikke søge skole, før der er for
løbet 4 uger efter det konvulsive stadiums begyndelse.

Børn, som angribes af røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 
fåresyge eller halsbetændelse (angina), må ikke søge skole, så længe 
det akutte stadium varer.

Børn, der angribes af smitsomme øjensygdomme eller smitsomme 
hudsygdomme, må ikke søge skole, før sygdommen er overstået, eller 
de medbringer lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede 
smitte.

I forbindelse hermed skal vi gøre forældrene bekendt med, at ifølge 
ministeriets cirkulære af 29. marts 1974 kan elever ikke for længere 
tid fritages for deltagelse i gymnastikundervisningen og de derhen hø
rende øvelser, uden at nødvendigheden deraf godtgøres ved lægeat
test; sådanne lægeattester skal udstedes på særlige blanketter som ud
leveres på skolen. Fritagelse (af helbredshensyn) for kortere tid, ind
til en uge, kan fås ved skriftlig fremsat ønske fra hjemmet. Fuld
stændig fritagelse for svømning kræver lægeattest.

DEN NYE SKOLELÆGEORDNING
Fra august 1972 er den nye skolelægeordning trådt i kraft, hvor

efter der kun finder ordinær skolelægeundersøgelse sted af eleverne i 
børnehaveklasser, i 1., 2., 5. og afgangsklassen. I de mellemliggende 
år bliver eleverne målt, vejet, syns- og høreprøvet, men skolelægen 
ser kun nærmere på de elever, hvor der er en særlig grund dertil, f. 
eks. elever, hvor der er fundet en ikke tidligere påvist nedsættelse af 
syn eller hørelse, elever med kroniske sygdomme og flere andre 
grupper herunder også elever, som enten skolen eller hjemmet ønsker 
at drøfte med skolelægen.

Det vil med andre ord sige, at det er ved undersøgelserne i de før
ste skoleår, at skolelægen og dermed skolen har mulighed for at 
skaffe sig det kendskab til barnet, der er en af betingelserne for, at 
tran kan give barnet de bedste muligheder for at udvikle sine anlæg. 
For at gøre dette kendskab til barnet så fyldigt som muligt, er det 
værdifuldt for skolelægen, om en af forældrene kan komme med til 
undersøgelsen.

Ved de senere undersøgelser er dette kun nødvendigt, hvis der er 
særlige forhold, De ønsker at tale med skolelægen om.

Det er ikke utænkeligt, at et barn i f.eks. 3., 4. eller 6. klasse kom
mer hjem og siger: »Den undersøgelse hos skolelægen giver jeg ikke 
meget for. Vi havde slet ikke tøjet af. Han så bare på os og spurgte, 
hvordan vi havde det, og så var vi ude af døren igen«. Dette behø
ver ikke at betyde, at skolelægen har haft for travlt med sit arbejde. 
Man må huske, at eleverne forinden har været undersøgt hos skole-
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sygeplejersken, og at der har fundet en samtale sted med klassens 
lærer om hver enkelt elev.

Tværtimod må man vel sige, at hensigten med den nye ordning er, 
at der ikke bruges unødig tid på raske og vel tilpassede elever, så at 
der til gengæld kan blive til tilovers til at beskæftige sig med de ele
ver, der har særlig brug derfor.

Tuberkuloseundersøgelsen foretages i år uforandret som de foregå
ende år, d.v.s. at eleverne tuberkulinprøves i 1. klasse, skolelægen 
tilsender centrallungeklinikken en liste med elevernes navne, om de 
reagerer positivt eller negativt på tuberkulinprøven, og om de må 
vaccineres, såfremt de reagerer negativt.

I 2. klasse tuberkulinprøves alle eleverne påny, så man kan kon
statere, om de er blevet tuberkulinpositive efter vaccinationen.

I de følgende årgange tuberkulinprøves kun de elever, der enten 
ikke er blevet vaccineret, eller som ved tuberkulinprøven i 2. klasse 
har vist sig negative.

I 9. årgang tuberkulinprøves påny samtlige elever, og der tilbydes 
de tuberkulinnegative calmettevaccination. Såfremt man i 9. årgang 
undersøger alle eleverne, vil de være dækket ind med hensyn til tu
berkulosekontrol for resten af skoletiden, og efter engelske erfaringer 
har elever, der er vaccineret mod tuberkulose, en beskyttelse, der 
varer mindst 15 år.

sign. Else Jacobsen/H. J. Svendsen

SKOLETANDPLEJE I ODENSE KOMMUNE
Alle børn i Odenses skoler på 1., 2., 3. og 4. klassetrin har fra 

skoleåret 1974/75 adgang til regelmæssig tandpleje på kommunens 
klinikker.

Børn til og med 7. klassetrin har adgang til regelmæssig tandpleje, 
hvis de bor i områder, som havde skoletandpleje før kommunesam
menlægningen i 1970. For elever på Marie Jørgensens Skole foregår 
behandlingen på centralklinikken, Albanigade 48, telefon 11 95 55.

Børn i alderen fra 3 til 15 år, som efter ovenstående ikke har ad
gang til behandling på kommunens klinikker, kan få hel eller delvis 
dækning for udgifter ved behandling hos privat tandlæge. Foræl
drene må selv drage omsorg for, at børnene kommer til tandlæge 2 
gange årligt. Tilskuddet anvises til udbetaling ved henvendelse til 
Odense kommunale Børnetandplejes kontor, Albanigade 48, mod af
givelse af kvitteret, specificeret regning for den udførte behandling.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
Undervisningen i 7. klasserne er planlagt således, at konfirmati

onsforberedelse for alle skolens elever skal gennemføres i denne 
klasse, og efter skolens plan og aftale med byens præster foregår den 
tirsdag og fredag fra kl. 8-9.
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Det henstilles derfor til forældrene ikke at træffe aftale med præ
sten om konfirmationsforberedelse på noget andet tidspunkt.

Selve konfirmationen kan efter aftale med præsten enten foregå 
forår eller efterår; men forberedelsen er altid i vinterhalvåret.

KØB AF SPAREMÆRKER
Gennem samarbejde med Sparekassen Fyn kan eleverne på skolen 

købe sparemærker å 10 øre eller 25 ore. Når et sparemærkehefter et 
fyldt, kan beløbet indsættes i sparekassen, der dels giver gode rentet 
og dels hvert år uddeler sparepræmier til de elever, der regelmæssigt 
har købt sparemærker og iøvrigt udviser flid med skolearbejdet.

UDMELDELSE
sker - af hensyn til revision - skriftligt. Der betales for den måned, 
hvori udmeldelse sker, og den følgende.

FORENINGER, KNYTTET TIL SKOLEN
Elevforeningen ved Marie Jørgense Skole virker 1) for forbin

delsen mellem udgåede elever og skolen, 2) for forbindelsen mellen: 
gamle kammerater. Foreningen afholder et par kammeratskabsaf
tener om året på skolen. Enhver, der har været elev på skolen, kan 
blive medlem.

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN
Marie Jørgensens Skole

Flere tilløb er gjort til oprettelsen af en forældreforening ved 
Marie Jørgensens Skoler, men først efter sammenlægningen af de to 
skoler i 1969 viste det sig muligt at samle så stor interesse om sagen, 
at foreningen blev en realitet. Efter en del forudgående arbejdsmøder 
blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Fyns Forsam
lingshus den 16. sept. 1970.

Ca. hundrede forældre og lærere var samlet, og man stiftede fore
ningen under ovenstående navn. Man vedtog at optage medlemmer 
blandt forældre til børn på skolen samt skolens lærerpersonale.

Foreningens formålsparagraf (§ 3) lyder således:
- at udbygge forholdet mellem skole og hjem.
- at udbygge og formidle kommunikation til skolens bestyrer, læ- 

rcrkollegie samt elever.
— at arrangere foredrag o. 1. af pædagogisk art.
- at bidrage økonomisk med præmiering, rejser, legater o. lign.

Foreningen ledes af en bestyrelse, hvis formand er fru Lillian 
Kuskner.

Indmeldelsesblanket samt eksemplar af foreningens vedtægter kan 
fås på skolens kontor.
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SKOLEPENGE
Vi søger at holde skolepengene på et rimeligt niveau, men en stig

ning kan ikke undgås. Der betales 10 rater om året.
I skolepengene er indregnet betaling for leje af skolebøger samt 

for papir og hefter, som bruges i undervisningen. Der kan stadig 
blive tale om ekstra betaling for materialer til større ting som frem
stilles i håndarbejde og sløjd samt til dækning af udgifter ved lejr
skoler og skolerejser.

I skoleåret 1974-75 betales følgende rater:
Børnehaveklassen 60 kr. pr. rate
1. klasse til og med 5. klasse 75 kr. pr. rate
6. klasse og 7. klasse 105 kr. pr. rate
6. klasse til og med 10. skoleår 125 kr. pr. rate

Der betales ikke for juni og juli måned.
For at modvirke at stigningen rammer familier med flere børn i 

skolen for hårdt, indføres forbedrede regler for søskendemoderation.
For det andet barn betales % af den normale rate.
For det tredie barn betales Vs af den normale rate.
Det fjerde barn i familien går gratis.
Beløbene afrundes dog altid opad til nærmeste beløb, som er dele

ligt med fem.
Skolepengene indbetales på giro 10 18 75. Blanketter til dette brug 

udleveres ved skoleårets begyndelse.

FRIPLADSER
I lighed med tidligere år yder Odense Kommune et beløb til fri

pladser på de private skoler.
Fripladsordningen dækker nu elever i hele det undervisningsplig

tige skoleforløb. (1.-9. skoleår) samt børnehaveklassen. Friplads kan 
opnås, hvis forældrenes indtægt er under en vis grænse.

Ansøgningsblanket fås på skolen i begyndelsen af skoleåret.
Skolen er Odense Byråd taknemlig for denne ordning, som skulle 

betyde, at alle har økonomisk mulighed for at lade deres born gå i 
en privat skole.

For elever i bh.-kl. til 9. skoleår, som ikke bor i Odense kommune, 
findes andre muligheder for at søge tilskud.

Elever i 10. skoleår kan uanset bopæl søge økonomisk hjælp 
gennem Statens Uddannelsesstøtte. Også her er det forældrnes skat
tepligtige indtægt, som er bestemmende for, om støtte kan ydes. Det 
største støttebeløb opnås ved en forældreindtægt på 32.000 kr. eller 
derunder, og støtten bortfalder, hvis indtægten er 69.000 kr. eller 
derover. Til disse grænsebeløb lægges 6000 kr. for hvert barn i fa
milien ud over det, der søges for.
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FORSKELLIGT UDSTYR 1974/75
Bøger og hæfter udleveres på skolen, men eleverne skal stadig selv 

anskaffe:

Pennalhus med nødvendige skrivesager og tegnerekvisitter
efter anvisning fra faglærerne.
Gymnastiksko og gymnastikdragt samt håndklæde.
Badedragt til svømning (kun 4. og 5. klasse).
Farver og farvelade efter aftale med formningslæreren.

Alle ejendele skal være tydeligt mærket med navn, men intet bør 
mærkes, før det er godkendt af faglæreren.

Også overtøj, som eleverne benytter på skolen, bør være mærket 
med navn.

ELEVFORSIKRING
Skolen har tegnet en forsikring, som på forskellige områder dæk

ker det ansvar, skolen påtager sig i forbindelse med den daglige virk
somhed.

Tyveri: Elevernes tøj, cykler og andre værdigenstande er dækket, 
hvis de er anbragt på det sted, som skolen anviser dertil, og hvis de 
ikke er dækket af anden forsikring, f. eks. en familieforsikring, som 
forældrene har tegnet. Knallerter kan ikke forsikres.

Ansvar: Tøj som ødelægges ved uheld i skolen er forsikret under 
samme vilkår, som gælder for tyveri.

Forsikringen dækker også som ulykkesforsikring, idet elever, som 
kommer til skade på skolen og får varige mén, tilkendes en erstat
ning, hvis størrelse fastsættes i forhold til den skete skade i hvert 
enkelt tilfælde.

Dette har især interesse i forbindelse med skade på tænder.

14



Afslutning på skoleåret
finder sted fredag den 21. juni kl. 10 på skolen.

Eleverne må møde i god tid, og forældre og venner af skolen er 
hjertelig velkommen.

Viggo Bach.

Den nye hovedindgang.
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AFGANGSHOLD 1973
10. klasse
Andersen, Lise-Lotte 
Brask, Jan Kirkegaard 
Hansen, Rita Duelund 
Jeppesen, Annette Obel 
Johansen, Anni Kirsten 
Laurent, Niels Peter Unger 
Mackeprang, Susanne Pernille 
Rask, Dorte Bitten 
Rasmussen, Lone Vestermark 
Rowald, Janne

3. real a
Elster, Stephen 
Granly, Marianne 
Hansen, Jørgen Bonne 
Hansen, Solveig 
Jensen, Anne Skov 
Jørgensen, Keld Åholm 
Jørgensen, Laila Platz 
Krægpøth, Esben Mørk 
Namø, Sally
Nielsen, Connie Hjære 
Nissen, Anne Margrethe 
Ållman, Susanne

3. real b
Bennike, Jakob 
Fuglsang, Inger 
Gottschalck, Christian Czinner 
Gottschalck, Michael Czinner 
Hansen, Ronald Riber 
Holte, Marianne Holm 
Jakobsen, June Lyck 
Jørgensen, Lars Muller 
Larsen, Birgitte Jermin 
Larsen, Eva Skjoldmose 
Lund, Jens Ove Tørholm 
Magnussen, Finn
Markussen, Viggo Bjarne Fabricius 
Mertz, Janne
Ratzer, Lars Peder 
Rydder, Bjørn Michael 
Thyeborg, Torben

FORTEGNELSE OVER SKOLENS 
ELEVER PR. 1. APRIL 1974
Børnehaveklasse
Hansen, Henrik Busch 
Hansen, Steen Poul 
Jørgensen, Henrik 
Larsen, Birgitte Nørgaard 
Mogensen, Niels 
Pedersen, Bo Hvass 
Pedersen, Peter Nordenbæk 
Puglielli, Pia Patricia

1. klasse
Andersen, Michael Holst 
Jensen, Anette Kristin 
Jørgensen, Anna Mette 
Jørgensen, Michael Steen 
Jørgensen, Winnie 
Klok, Frank
Madsen, Tina Boje 
Marcussen, Elisabeth 
Nielsen, Gitte Søndergaard 
Pedersen, Sandra Nordenbæk

Pedersen, Sif Hvass 
Petersen, Jane Weis 
Rasthøj, Dorte Højerup 
Scheel-Hincke, Lisbet

2. klasse
Amin, Jens Lars
Boller, Aage
Gjerding, Michael 
Jahren, Ann-Kitt 
Jensen, Gitte Lundager 
Jensen, Kent 
Jensen, Vivi Bach 
Jepsen, Niels Frank 
Lindholm, Lotte Dehn 
Lægteskov, John 
Marcussen, Sven Arne 
Nielsen, Jane Laura 
Pedersen, Henrik 
Sløk, Jesper
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3. klasse

Andersen, Annelise Paulin
Brandenburg, Ken
Christensen, Tina Ann Enghoff
Eriksen, Bente Nygaard
Fuglsang, Kirsten
Larsen, Henrik
Lauridsen, Helle
Madsen Kenneth Juel
Nielsen, Lene
Pedersen, Anne Simone
Pedersen, Tina Charlotte
Petersen, Nina Egesborg
Rasthøj, Claus
Scheel-Hincke, Mette
Simonsen, Bent
Sørensen, Michael
Thomsen, Henrik

4. klasse
Andersen, Annemarie Rask
Andersen, Mikael
Bennike, Kristian
Bjørn, Mette
Bostrøm, Mette
Bregnemose, Kenneth Richard
Eskesen, Suzanne
Filtenborg, Kirsten
Hansen, Susan Jane Rosenkjær
Knudsen, Joye Solveig
Mørck, Michael
Nygaard, Jens
Olsen, Jseper Rovsing
Pedersen, Michael
Petersen, Tina Weis
Svenningsen, Helle May
Sørensen, Bente Helene Ravn

5. klasse
Andersen, Lars Due 
Andersen, Per Bang 
Andersen, Tina Haugaard 
Christiansen, Stig 
Drewsfeldt, Michael 
Jensen, Ole Lundager 
Hansen, Marianne 
Hansen, Tommy Bach 
Jokumsen, Donald Kenneth 
Kristensen, Jesper Kobberrød 
Larsen, Peder Asvig 
Larsen, Per Skjoldmose 
Madsen, Albert 
Malik, Waseem Babar 
Nielsen, Tove Maj-Britt 
Pedersen, Jan Erik 
Pedersen, Steen Vang 
Petersen, Henrik Bjørn 
Rasmussen, Connie Hundtofte

Rasmussen, Majbritt 
Rheinlænder, Connie 
Simonsen, Frank

6. klasse

Andersen, Lissi Højmark 
Christiansen, Sif Gitte 
Daugaard, Steffen Graff
Edahl, Michael
Hansen, Allan Bloch
Hansen, Lene
Holdsbjerg-Larsen, Mogens
Jensen, Anette Lene
Jensen, Hanne Borggaard
Jensen, Kent
Jensen, Michael Bruun 
Jespersen, John Michael 
Kuskner, Per
Lodman, Niels
Madsen, Jesper Ladefoged
Møller, Torben Bødker
Olesen, Kent
Ottosen, Steen Heide
Pedersen, Morten Bo Søgaard
Simonsen, Uffe
Thomsen, Jan Sætre
Thygesen, Peter

7. klasse
Aadersen, Marianne Rask
Andersen, Ulrik
Blegvad, Marianne
Bostrom, Kerstin
Eriksen, Jørgen Nygaard
Hansen, Pia
Hansen, Susan Merete
Jensen, Tommy
Jørgensen, Kim Bo Reymond
Larsen, Jens Holger
Lundtoft Birgitte
Møller, Per
Nielsen, Allan
Nielsen, Bjarne
Nielsen, Helge Hegner
Pedersen, Lars Høgfeldt
Petersen, Pia
Rasmussen, Tom Wagner
Scheel-Hincke, Kirsten 
Sørensen, Kirsten Møller 
Sørensen, Lone

S. klasse
Hansen, Charlotte Lund
Jørgensen, Inger
Larsen, Ruth Sonja
Lauridsen, Annette Liechti
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Madsen, Birgit
Møller, Kaj Peter
Nielsen, Jan Nørgaard
Nielsen, Steen Nørgaard 
Peter, Jytte Trine
Rasmussen, Maria Bernadette 
Wognsen, Anders

9. klasse
Bjørn, Carsten
Jørgensen, Vibeke
Kristensen, Jan Kobberrød 
Olsen, Bente Tove
Pedersen, Jane Lindhardt

10. klasse
Andersen, Anita Røhling 
Frederiksen, Jørgen Jagd 
Granly, Erik Astrup
Jacobsen, Søren Bent Thinggaard 
Larsen, Marianne Lindholdt 
Laurent, Morten 
Mazanti, Bente 
Simonsen, Troels

1. real
Brinn, Lonny Isabel
Eckert, Helle Aagaard 
Guldbrandsen, Ronni 
Hafstrom, Benjawan 
Hansen, Peter Friis 
Hansen, Torben René 
Husted, Lars 
Jensen, Claus Emil 
Jørgensen, Helle Platz 
Jørgensen, Stig Kjær 
Klausen, Benedikte 
Kuskner, Anne Grethe 
Livgård, Michael 
Lund, Peter Jessing 
Lund, Steen Geo Tørholm 
Lundtoft, Merete 
Madsen, Knud Erik 
Mathiasen, Carolin 
Mathiesen, Helle 
Nielsen, Bent Ingemann 
Nielsen, Jan Bak 
Sørensen, Christa

2. real
Bonderup, Carsten 
Guldfeldt, Jeanette 
Hansen, Liselotte Bloch 
Jensen, Gitte 
Jensen, Jens Breiner 
Jensen, Peter Olfert 
Karlson, Kim Ejnar 
Krægpøth, Knud Mørk 
Lange, Tom Willer 
Larsen, Anette 
Madsen, Freddy 
Moberg, Carsten 
Nielsen, Susanne Hegner 
Pedersen, Helle
Pedersen, Michael Munck 
Svendsen, Jesper Buur 
Wejs-Petersen, Lise

3. real a.
Andersen, Birgitte 
Bjørn, Michael 
Bonkegaard, Arne 
Eriksen, Hanne Nygaard 
Hansen, Bodil Friis 
Jensen, Lene 
Jensen, Mogens Buur 
Jensen, Peter Borggaard 
Iversen, Tom Bjelke 
Meyer, Vibeke Jørgensen 
Probst, Henning 
Sørensen, Kirsten Askær 
Vinkel-Jørgensen, Steen

3. real b
Esbjerg, Niels Nebeling 
Guldborg, Bjarne
Hansen, Jan Richardt Bau
Hansen, Lone Mørk
Hansen, Poul Carsten
Hansen, Søren
Jensen, Jette Bruun 
Juul, Torben Manø 
Lindegaard, Anette 
Madsen, Niels Henrik Ladefoged 
Petersen, Kim Stengel 
Simonsen, Marit Lehn 
Wiggers, Erik
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25 års jubilarer 1974
Drengeskolen
Bachmann, Poul Adam 
Christiansen, Gunnar Gersdorf 
Ermler, Jørgen 
Garnæs, Per Wilhelm 
Hansen, Poul Aksel 
Hansen, Svend Erik 
Juel, Erik Knud 
Jansen, Ole Kaj
Jensen, Knud Valdemar Sejr 
Jeppesen, Chr. Husted 
Jørgensen, Preben 
Kjærsgaard, Chr. Jul 
Knudsen, Henry Birkholm 
Larsen, Leif Valther Lindholm 
Madsen, Frank G. Hedelund 
Møller, Poul Holm 
Nielsen, Jørgen Gert 
Nielsen, Ole Kaj 
Olsen, Frantz Erik 
Pedersen, Palle Hegelund 
Rasmussen, Hans Jørgen 
Rasmussen, Kurt Langeberg 
Skov, Aksel
Smith, Torben Ib Fahrenholtz 
Udsen, Ove Johannes

Pigeskolen
Aagaard, Johanne
Andersen, Marie Vestergaard 
Breum, Inga Ignatz 
Christiansen, Margit Bundgaard 
Hansen, Anna Elise 
Hansen, Bente
Hansen, Birgit Ester 
Hansen, Edna Birgit 
Hansen, Vibeke Hemoel 
Haugaard, Lise Kirstine 
Hollenbo, Ulla Johanne Margr. 
Hunderup, Birgit 
Jensen, Birthe Juul 
Jensen, Bodil Anni Julie 
Lyhne, Else Marie 
Lyngsøe, Annelise 
Nielsen, Inge Herdis 
Obbekær, Edel Vera 
Ortvig, Hanne Margrethe 
Pedersen, Birthe Bjergmann 
Pedersen, Gerda 
Petersen, Grethe 
Sørensen, Inge Dorere 
Thingholm, Kirsten Ingeborg

Kristensen
v. Wieding, Alice Bente
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Det nye skoleår begynder 

mandag 
den 12. august!

Realafdeling + 8. 9. 10 kl. møder kl. 9
Hovedskolen (2.-7. kl.) møder kl. 10

1. klasse møder dog først kl. 10.30

Medbring en taske til bøger.

Børnehaveklassen
tirsdag den 13. august kl. 10.00



Odense slot

Skolen

kongens have

Odense 
banegård

HTIDHJELMS BOGTB,ODENSE


