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Marie Jørgensens Skole 
i 

Odense.

1 det nu snart afsluttede Undervisningsaar har Skolen 
været besøgt af 85 Elever, af hvilke de fleste have deltaget i 
alle Fag, enkelte i et eller nogle enkelte Fag.

Skolens Hoved-Formaal er den unge Piges dygtige og 
sunde Udvikling, der søges fremmet ved at bibringe hende 
grundige Kundskaber og udvide og befæste dem for hende i 
Forhold til hendes Trang og Naturanlæg.

De af Eleverne, der efter endt Undervisningstid ønske at 
overtage en Lærerinde-Virksomhed, blive underviste særlig med 
dette Maal for Øje og meddeles — saafremt de ønske det — 
et Vidnesbyrd om deres Flid og Kundskaber som Anbefaling 
til en Skolegjeming. — For de Elever, der ønske at afslutte 
deres Arbejde her med en bestemt Skoleprøve, forbereder en 
af Skolens Afdelinger til Præliminær-Eksamen.

Ved Skolen arbejde 11 Lærere og 7 Lærerinder. Under
visningsfagene ere: Historie, Jordbeskrivelse, Naturhistorie og 
Naturlære, Dansk, Svensk (eller Oldnordisk), Sang, Religion, 
Mathematik, Regning, Tegning, Maling, Haandarbejde (Linned- 



syning, Broderi, Knipling og Kunstsyning), af fremmede Sprog: 
Tysk, Fransk og Engelsk.

Udenfor den almindelige Undervisning har der i Aarets 
Løb været holdt forskjellige Foredrag af Præster og Skolefolk. 
Foredragene have været af kulturhistorisk, literaturhistorisk og 
kirkehistorisk Indhold.

Hjemmet, Skolen byder Eleverne, har alt nu i nogle Aar 
staaet sin Prøve og vist sig som et saavel i legemlig som i 
sjælelig Henseende sundt Opholdssted for de Unge under deres 
Arbejde og Udvikling. I Forbindelse med Hjemmet for de 
voksne Piger staar Kostskolen for Pigebørn, hvor dog kun 
undtagelsesvis optages Børn under 10 Aar. Tilsynet med 
Børnene retter sig efter deres Tarv og Forældrenes særlige 
■Ønsker overfor dem.

Betaling for Ophold og Undervisning er 600 aarlig. 
De Elever, der ikke bo paa Skolen, betale 18 om Maaneden 
for alle Fag, 3 for et enkelt Fag. Undervisning i Musik 
og Maling betales særskilt.

Pensionærerne holde sig selv med Vask og medbringe 
Sengeklæder, Lagen og Haandklæder.

Optagelsestiden er efter endt Sommerferie — i Aar den 
17de August — for dem, der ønske Forberedelse til Præliminær
eksamen eller Uddannelse til Lærerinde; et fuldstændigt Kursus 
er her under almindelige Forudsætninger 2-aarigt. De Elever, 
der ikke ønske bestemt Fagdannelse, og de, der kun deltage i 
enkelte Fag, kunne optages ved Begyndelsen af hver Maaned.



Indmeldelse er — naar ingen forudgaaet Aftale er truffen 
— bindende for 3 Maaneder. Udtrædelse af Skolen maa 
meddeles en Maaned, før den skal finde Sted.

Ubemidlede Elever kunne søge Højskole-Understøttelse af 
Sorø Akademis Midler.

Odense i Juni 1885.

Marie Jørgensen,
Albanigade 13


