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Glad og ubevidst du kom i verden ind, 
med naturens egen tone i dit sind. 
Aldrig skinner sol som barnets sol igen. 
Lys dit hele liv du får fra den.

Johannes V. Jensen.



SKOLEN
Den selvejende institution Gunnar Jørgensens Skole, der grund

lagdes 1936 af Gunnar Jørgensen, er en statsanerkendt privat grund
skole, der omfatter børnehaveklasse og 1. til 10. klasse.

Efter den nye skolelovs ikrafttræden august 1976 fik skolen en 
9-årig grundskole samt en 10. klasse. Efter 9. klasse kan eleverne af
lægge folkeskolens afsluttende prøve, og ved afslutningen af 10. klasse 
kan de aflægge folkeskolens udvidede afgangsprøve.

I 8., 9. og 10. skoleår er der niveaudelt undervisning i visse fag.

Optagelse i gymnasium kan søges efter 9. og 10. skoleår.

Skolen modtog eksamensret i 1943.

BESTYRELSE: Konsulent Paul Christiansen (formand)
Advokat Hans Verner Christiansen
Fru Vibeke Hother
Luftkaptajn Peter Magaard
Fru Allis Nielsen
Børnehaveklasseleder Kirsten Weis-Fogh

SUPPLEANTER: Ejendomsmægler Lissi Bøje 
Civiløkonom Fl. Palle Flansen

TILSYNSFØRENDE: Amanuensis mag. art., fru Agnes Kartholm

LEDELSE: Skolebestyrer, fru Grethe Sevaldsen

KONTORTID: Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, tors
dag og fredag i kontortiden kl. 12.45-13.30 
samt efter aftale.
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