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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 for hovedskolen
Sognepræst J. E. Madsen, Odense



IHeddddser
1975

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 10 18 75



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 1895 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.

1 årenes løb er begge bygninger blevet ændret og moderniseret, så 
skolen har til huse i tidssvarende lokaler. Sidste ombygning fandt 
sted i 1973-74, hvorved vi har indrettet et biologilokale i den tid
ligere rektorbolig samt bygget en ny hovedtrappe og indført æn
dringer i den bestående bygning i henhold til brandtilsynets krav.

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



9. klasse

3. real



LÆRERE VED SKOLEN 1974/75

Larer Grete Andersen: Dansk og historie.

Børnehavelærer Karen Merethe Bundgaard: Børnehaveklasse

Larer Rigmor Christoffersen: Håndarbejde

Larer Knud Frøslev: Engelsk og dansk

Viceinspektør Bodil Fuglsang: Matematik

Larer Elly Hansen: Dansk, tysk og latin

Overlærer Inge Robbenhagen Hansen: Dansk, biologi, orientering.

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

Overlærer Jens J. Jensen: Matematik

Lærer Lisa Koch: Biologi, orientering og geografi

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

Larer Villy Bartholin Madsen: Dansk, tysk, engelsk, sang og gym
nastik

Lærer Alice Mosegaard: Dansk og skrivning

Overlærer Clara Nielsen: Regning, orientering, religion og sang

Lærer Rita Nielsen: Husgerning

Overlærer Vagn Olsen: Dansk, historie gymnastik, orientering og 
erhvervsvejledning

Overlærer Elisabeth Lehn Simonsen: Gymnastik, formning og ma
skinskrivning

Overlærer Grete Miehe-Trautner: Dansk, fransk, geografi, oriente
ring og religion

Lærer Niels Trautner: Sløjd

Skolebestyrer Viggo Bach: Fysik/kemi
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af skolens dagbog

12. august: Skoleåret begynder.
2 .-6. sept.: 6. klasse på lejrskole i Vork.
11. sept.: Børnehaveklassen, 4. og 5. klasse i færdselsskolen.
20. sept.: 3. real arrangerer velkomstfest for nye elever i 8. og 9. 

skoleår.
14.-18. okt.: Efterårsferie.
21. -25. okt.: 3. real i erhvervspraktik.
29. okt.: Forældremøde i 3. klasse.
31. okt.: Forældremøde i 4. klasse.
6. nov.: Forældremøde i 6. klasse.
7. nov.: Forældremøde i 1. klasse.
11. nov.: Forældremøde i 2. klasse.
14. nov.: Skolekredsmøde på skolen med underholdning af elever 

i 3., 4. og 5. klasse.
21. nov.: Forældremøde i 7. klasse og 1. real b.
25. -29. nov.: Terminsprøver.
26. nov.: Forældremøde i 5. klasse.
27. nov.: Forældremøde i 1. real a.
13. dec.: Klippeaften for elever og forældre i børnehaveklassen og 

1. klasse.
18. dec.: Alle elever og lærere ser »De uadskillelige« på Odense 

Teater.
20. dec.: Juleafslutning i Skt. Hans Kirke.
6. jan.: Første skoledag efter juleferien.
20. -24. jan.: 2. real og 9. klasse i erhvervspraktik.
4. febr.: Forældremøde i 2. real.
10. febr.: Fastelavnsfester i flere klasser.
12. febr.: Forældrekonsultation i 2. real.
15. febr.: Skolefest for elever i 6. til 10. skoleår.
18. febr.: Hyggeaften for elever og forældre i 4. klasse.
27. febr.: Møde for elever og forældre i 3. real vedr. bornholmsturen.
5. marts: Forældrekonsultation i 7. klasse.
7. marts: 6. klasse har besøg af kriminaloverbetjent Krægpøth.
10. -13. marts: Terminsprøver.
24. marts-1. april: Påskeferie.
1 .-6. april: 3. real på Bornholm.
7. april: Forældrekonsultation i 8. klasse, 1. real a og 1. real b.
28. april-5. maj: Skriftlig eksamen.
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Lejrskole

BORNHOLMSTUREN

Tirsdag den 1. april rejste elever fra 3. real samt lærerne Lisa 
Koch og Vagn Olsen til Bornholm på en 4 dages ekskursion.

Efter en noget vippende rejse ankom vi onsdag morgen til Slottet 
i Gudhjem, som var vores faste tilholdssted, mens vi opholdt os på 
øen.

Vi foretog forskellige ture såvel pr. bus som til fods. Øen er jo 
ikke så stor, så der var gode muligheder i løbet af de få dage at 
få et overblik over øens meget specielle geologiske og historiske 
forhold. Desuden fik vi lejlighed til at fordybe os nærmere i byen 
Gudhjems erhverv, bebyggelse og trafikale forhold. Det var ret 
spændende at gå igang med en sådan opgave, men trods et noget 
køligt vejr lykkedes opgaven rent teknisk.

Vejrmæssigt oplevede vi næsten alle former af det danske klima. 
Hjemturen foregik noget roligere end udturen, men mon ikke alle 
var trætte, mættet med indtryk, da vi ankom til Odense søndag 
eftermiddag.

Lisa Koch Vagn Olsen

LEJRSKOLE 1975

6. klasse drager i lejrskole i ugen fra d. 2. til 6. september.
I år skal vi besøge et helt nyt sted, fordi De private Realskoler 

har fået deres eget lejrskolecenter i Hornstrup ved Vejle. Det er ved 
at blive indrettet nu i dette forår, og det skulle blive færdig til brug 
omkring 1. august. Vi bliver blandt de første på det nye sted.

Centret indrettes i en tidligere landsbyskole, og det ser ud til at 
blive godt. Hornstrup ligger ikke langt fra Vork, hvor vi har ligget 
i lejrskole gennem flere år, så vi kan besøge de samme ting og 
steder, som vi kender fra tidligere lejrskoler.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER

1. For skolen, dine kammeraters og din egen skyld bør det være en 
selvfølge:
a. at du opfører dig godt såvel på skolen som på skolevejen 

og møder til tiden med dine ting i orden.
b. at du passer godt på de bøger og hæfter, som du får udle

veret på skolen.
c. at du følger de regler, som gælder for ophold i frikvartererne 

og viser hensyn mod andre.
2. Inde i bygningen gælder følgende regler:

GÅ - IKKE LØBE
TAL - IKKE RÅBE

3. Elever i 8. til 10. klasse kan ved at henvende sig på kontoret få 
tilladelse til at forlade skolens område i fritimer, hvis de har 
et ærinde.

Tiltrådt af lærerrådet og samarbejdsudvalget i april 1975.

Andre regler:

1. Beskadigelse på udleverede bøger og skolens inventar skal er
stattes af vedkommende elevs forældre.

2. Elevernes overtøj og andre ejendele er forsikret mod beskadigelse 
og tyveri, når de anbringes på den plads, skolen anviser dertil. 
Dette gælder også cykler, men ikke knallerter.
Kostbare smykker og kontante penge bedes ikke medbragt på 
skolen.

3. Elevernes overtøj og andre ejendele skal være forsynet med navn.
4. Ting, som er skolegangen uvedkommende, bedes ikke medbragt 

på skolen.

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
kendt gørelse 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.

Efter ministeriets cirkulære af 29. marts 1974 kan elever efter 
anmodning fra hjemmet fritages for legemsøvelser (atletik, boldspil, 
gymnastik og svømning) for én uge ad gangen, dog højt i 4 sammen
hængende uger. Længere tids fritagelse kræver lægeattest, som ud- 
færdiges på en særlig blanket, der fås på skolens kontor.

SKOLELÆGEORDNING

Fra august 1972 er en ny 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 
man 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 tid 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 så samtlige elever, og der tilbyges 
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.

SKOLETANDPLEJE I ODENSE KOMMUNE

Alle børn i Odenses skoler på 1., 2., 3., 4. og 5. klassetrin har fra 
skoleåret 1975-76 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 forberedelse er altid i vinterhalvåret.

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 Jørgensens Skole virker 1) for forbin
delsen mellem udgåede elever og skolen, 2) for forbindelsen mellem 
gamle kammerater. Foreningen afholder et par kammeratskabsaf
tener om året på skolen. Enhver, der har været elev på skolen, kan 
blive medlem.

FORÆLDRE- OG LÆRRERFORENINGEN

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. september 1970.

Ca. hundrede forældre og lærere var samlet, og man stiftede for
eningen 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- 

rerkollegie 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 
Kruskner.

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- 
ninge 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 75 kr. pr. rate
1. klasse til og med 5. klasse 90 kr. pr. rate
6. klasse og 7. klasse 130 kr. pr. rate
8. klasse til og med 10. skoleår 150 kr. pr. rate

Der betales ikke for juni of 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 % 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.
Restancer, som henstår over et år fra forfaldsdato, forrentes med 

10 % p. a.

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 børn 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 har hidtil kunnet opnå hjælp fra Statens Ud
dannelsesstøtte, men med den nye lov om ungdomsydelse er dette 
bortfaldet. Herefter er de eneste, som har mulighed for at opnå 
støtte i 10. skoleår, elever, som fylder 18 år i løbet af skoleåret, og 
det er vist kun ganske få.
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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.

Penge og værdigenstande må ikke efterlades i overtøjet.

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 men, tilkendes en erstat
ning, hvis størrelse fastættes i forhold til den skete skade i hvert 
enkelt tilfælde.

Dette har især interesse i forbindelse med skade på tænder.

FORSKELLIGT UDSTYR 1 9 7 5 - 7 6

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 vare tydeligt market med navn, men intet bør 
markes, før det er godkendt af faglareren.

Også overtøj, som eleverne benytter på skolen, bør være mærket 
med navn.
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Afslutning på skoleåret
finder sted fredag den 20. 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 1974
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

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

FORTEGNELSE OVER SKOLENS 
ELEVER PR. 1. APRIL 1975

Børnehaveklasse

Andersen, Søren Bang 
Brandenburg, Lotte 
Elmkvist, Palle 
Johansen, Anette Lyholm 
Jørgensen, Thomas 
Marcussen, Kirsten 
Petersen, Henrik
Petersen, Jeanette Roholdt 
Przystawik, Henrik 
Rasmussen, Charlotte 
Voss, Thorsten Lørring 
Wagner, Rikke 
Wisborg, Pernille

1. klasse

Cimpu, Maria
Jensen, Grete Lykke Hessellund 
Jørgensen, Henrik

Larsen, Birgitte Nørgaard 
Mogensen, Niels 
Olsen, Rikke Rovsing 
Papp, Katalin 
Puglielli Pia Patricia 
Röhe, Mette

2. 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 
Rasthøj, Dorte Højerup 
Weis, Jane
Aarup, Frank
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3. klasse

Amin, Jens Lars 
Boller, Aage 
Gjerding, Michael 
Jahren, Ann-Kitt 
Jensen, Gitte Lundager 
Jensen, Kent
Jensen, Vivi Bach 
Jepsen, Niels Frank 
Jespersen, Jeanette Fich 
Larsen, Jane Elisabeth 
Lægteskov, John 
Marcussen, Sven Arne 
Nielsen, Jane Laura 
Nielsen, Peder Strømberg 
Pedersen, Henrik 
Pedersen, Lars Ole 
Sløk, Jesper

4. klasse

Ahmad, Ali Zulqurnan 
Andersen, Annelise Paulin 
Boller, Jette 
Brandenburg, Ken 
Fuglsang, Kirsten 
Hansen, Hanne Moth 
Larsen, Henrik 
Lauridsen, Helle 
Pedersen, Anne Simone 
Petersen, Nina Egesborg 
Rasthøj, Claus 
Simonsen, Bent 
Sørensen, Michael 
Thomsen, Henrik

5. klasse

Andersen, Annemarie Rask 
Andersen, Mette 
Andersen, Mikael 
Bennike, Kristian 
Bjørn, Mette
Bregnemose, Kenneth Richard 
Eskesen, Suzanne 
Filtenborg, Kirsten 
Hansen, Christian Bruus 
Johansen, Michael 
Knudsen, Joye Solveig 
Mørck, Michael 
Nygaard, Jens 
Olsen, Jesper Rovsing 
Pedersen, Charlotte Baaring 
Pedersen, Betina Lund 
Pedersen, Tina Charlotte 
Svenningsen, Helle May 
Sørensen, Bente Helene Ravn 
Weis, Tina

6. klasse

Andersen, Bende Bang 
Andersen, Per Bang 
Andersen, Tina Haugaard 
Christiansen, Stig
Drewsfeldt, Michael
Ehlert, Jan
Hansen, Marianne
Jensen, Ole Lundager 
Jensen, Tommy Bach 
Kristensen, Jesper Kobberrød 
Larsen, Peder Asvig 
Larsen, Per Skjoldmose 
Pedersen, Jan Erik 
Pedersen, Steen Vang 
Petersen, Henrik Bjørn 
Rasmussen, Conny Hundtofte 
Rasmussen, Maj-Britt 
Rheinlænder, Connie 
Simonsen, Frank

7. klasse

Andersen, Lizzi Højmark 
Borggaard, Hanne 
Bøjlerehauge, Lisbeth Lind 
Christensen, Ulla Juul 
Christiansen, Sif Gitte 
Daugaard, Steffen Graff 
Edahl, Michael Parmo 
Hansen, Allan Bloch 
Hansen, Lene
Holmegaard, Niels-Henrik 
Jensen, Anette Lene 
Jensen, Kent
Jensen, Michael Bruun 
Jespersen, John Michael 
Lodman, Niels 
Madsen, Bent Kaarsbo 
Madsen, Jesper Ladefoged 
Madsen, Robin Bank 
Møller, Torben Bødker 
Ottosen, Steen Heide 
Pedersen, Morten Bo Søgaard 
Pedersen, Peter Baaring 
Thomsen, Jan Sætre 
Thygesen, Peter

8. klasse

Andresen, Inge
Eriksen, Jørgen Nygaard 
Kristensen, Jette
Malik, Mohammad Arshid 
Møller, Per
Nietsche, Birgit
Pedersen, Lars Høgfeldt 
Rasmussen, Tom Wagner
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9. klasse

Hansen, Charlotte Lund 
Kristensen, Hanne Esther 
Larsen, Ruth Sonja
Madsen, Birgit
Mathiesen, Helle
Nielsen, Jan Nørgaard 
Peter, Jytte Trine

1. real a

Andersen, Kerstin
Andersen, Ulrik
Andersen, Vita Haugaard
Christiansen, Christian Hjerup
Hansen, Jette Gottlieb 
Hansen, Laila Brigithe 
Hansen, Vivian
Jensen, Tommy
Jørgensen, Kim Bo Reymond
Lundtoft, Birgitte
Møller, Kaj Peter
Nielsen, Hans Peter
Riis, Søren
Sørensen, Kirsten
Sørensen, Lone 
West, Helle 
Wognsen, Anders

1. real b

Andersen, Marianne Rask 
Bach, Henrik
Backlund, Mayen Gonzalez
Blegvad, Marianne
Dam, Nina
Delfs, Elsebeth
Larsen, Inge-Lise Greger
Larsen, Jens Holger
Nielsen, Allan
Nielsen, Bjarne Henning
Nielsen, Helge Hegner 
Petersen, Pia
Rasmussen, Maria Bernadette

Scheel-Hincke, Kirsten 
Thrysøe, Ulla 
Wegener, Karen Malene

2. real

Brinn, Lonny Isabel 
Eckert, Flelle Ågård 
Hafstrøm, Benjawan 
Hansen, Peter Friis 
Hansen, Torben René 
Husted, Lars 
Jensen, Claus Emil 
Jensen, Jens Breiner 
Jørgensen, Helle Platz 
Jørgensen, Stig Kjær 
Klausen, Benedikte 
Kuskner, Anne Grethe 
Livgård, Michael Thorvald 
Lund, Steen Geo Tørholm 
Lundtoft, Merete 
Madsen, Knud Erik 
Mathiasen, Carolin 
Nielsen, Bent Ingemann 
Nielsen, Helle Britt 
Nielsen, Jan Bak 
Sørensen, Christa

3. real

Bonderup, Carsten 
Hansen, Liselotte Bloch 
Jensen, Gitte 
Jensen, Peter Olfert 
Karlson, Kim Ejnar 
Krægpøth, Knud Valdemar Mørk 
Larsen, Anette 
Madsen, Freddy 
Moberg, Carsten 
Nielsen, Susanne Hegner 
Pedersen, Helle 
Stenngaard, Gunnar 
Svendsen, Jesper Buur 
Vejs-Petersen, Lise
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25 års jubilarer 1975
Drengeskolen - Hold A

Buch, Adolph Preben
Buse, Vagn Simon Andersen 
Clausen, Hans Jørgen 
Echoff, Bjarne
Hansen, Niels Erik Lindhardt
Hansen, Victor Torben
Henriksen, Jørgen 
Iversen, Jørgen Skov 
Jacobsen, Niels Ole 
Jensen, Ewald
Jensen, Niel Jørgen Hedelund 
Jorgensen, Nile Bøgedal 
Krog, Hans
Ladegaard, Keld Robert
Lehn, Torkel Holst
Lorentzen, Holger Wiibroe 
Madsen, Walther Børge Frank 
Mikkelsen, Mogens
Nielsen, Bent Weber 
Waldmann, Palle Eigil

Drengeskolen - Hold B

Andersen, Henri Bøving 
Andersen, Per
Christensen, Knud 
Christiansen, Poul Martin 
Clemmensen, Mogens Ib 
Hansen, Jørgen
Hansen, Mogens Bøgehave
Hansen, Ole Philip
Hansen, Preben Freddy 
Hoff, Hans Jørgen 
Jacobsen, Knud Ernst 
Jars, Uffe
Kildemoes, Hans Ove 
Larsen, Vigge Laurits

Mørkenborg, Ejgil Andersen 
Nielsen, Jørgen Preben Villum 
Nielsen, Poul Wage
Pedersen, Albert Vilhelm Stougaard 
Pedersen, Jørgen Clemens 
Poulsen, Bruno Varning
Rask, Ole Rasmus Kristian 
Thobo-Carlsen, Ole 
Vang-Pedersen, Knud Egil

Pigeskolen

Andersen, Bente
Bejskær, Agnes Dorthea Sørensen 
Been, Gerda Else
Blæsbjerg, Hanne
Christiansen, Anne-Lise 
Fournaise, Vivi Kirsten 
Greve, Asta Hanne 
Graafelt, Lis Gerda 
Hansen, Birgit 
Hansen, Vera
Henriksen, Maren Kirstine Juul
Jensen, Rita Wang
Jørgensen, Kamma Rode 
Kiær, Anne Birgitte
Kruun, Nette Inger 
Larsen, Annie Obstad 
Ludvigsen, Birgit Nyborg 
Lauesen, Anne-Lisbeth Langkilde 
Lowenstein, Bitten Inga
Madsen, Annie
Mollerup, Kirsten
Nielsen, Grethe Marie 
Petersen, Kirsten
Rasmussen, Henny Lisa Offer 
Skovbakke, Inga Herdis
Sørensen, Kirsten Skytte
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Den nye skoleår begynder 

mandag 
den 11. 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 12. august kl. 10.00



Skolen

Odense slot

“Kongens have

Odense 
banegård

POUL HVIDHJELMS BOGTR.ODENSE


