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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 tilsynsførede f. hovedskolen 
Sognepræst J. E. Madsen, Odense



Tflcddeldscr
1973

MARIE JØRGENSENS SKQLE
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

cr 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 i disse bygninger, skolen stadig har til huse.

Den nuværende skole benytter væsentligst bygningen ved Skt. Hans 
Plads, og de to kurser, som foruden skolen drives af Den selvejende 
institution Marie Jorgensens Skoler, har lokaler i bygningen ved 
Nyenstad.

I årenes løb er begge bygninger blevet ændret og moderniseret, så 
skolen har til huse i tidssvarende lokaler. Der er faglokaler til hånd
arbejde, skolekøkken, fysik, biologi, gymnastik og sløjd.

Skolen har tre afdelinger: Børnehaveklasse, hovedskolen og over
bygningen, 8., 9. og 10. klasse + realafdelingen.

I børnehaveklassen optages børn, som har et år igen, før de er 
undervisningespligtige, året efter kan de fortsætte i 1. klasse. Børn 
ude fra optages også i 1. klasse. Elever fra andre skoler kan optages 
i enhver af hovedskolens klasser samt i 8., 9. og 10. klasse, når de har 
de fornødne kundskaber.

Beslutningen om i hvilke klasser eleverne skal gå i overbygningen 
ræffes i løbet af 7. skoleår på grundlag af skolearbejdets resultater 
eventuelt suppleret med en prøve. Elever fra andre skoler kan optages 
i 1. real, når den afleverende skole indstiller dem dertil.





LÆRERE VED SKOLEN 1972/73

Overlærer Sigrid Andersen: regning, orientering, maskinskrivning, 
ordblindeundervisning, (død febr. 73).

Lærer Borch-]ohansen: engelsk og religion.
Børnehavelærer Karen Merethe Bundgaard: Børnehaveklasse.
Lærer Rigmor Christoffersen: Håndarbejde.
Lærer Knud Frøslev: engelsk.
Viceinspektør Bodil Fuglsang: Matematik og geografi .
Lærer Elly Hansen: Dansk, tysk, latin.
Overlærer Inge Robbenhagen Hansen: Dansk, regning, biologi, orien

tering.
Lærer Magna Holst: Dansk, tysk, historie, regning.
Overlærer Jens /. Jensen: Matematik, sløjd.
Lærer Lisa Koch: Orientering, matematik, geografi.
Overlærer Johanne Madsen: Dansk, skrivning, religion, ordblinde

undervisning.
Lærer Villy Bartholin Madsen: Dansk, tysk, engelsk, sang, gymnastik.
Lærer Alice Mosegaard: Dansk, skrivning.
Overlærer Clara Nielsen: Regning, orientering, religion, sang.
Lærer Rita Nielsen: Husgerning.
Lærer Vagn Olsen: Dansk, historie, gymnasik, orientering.
Overlærer Elisabeth Lehn Simonsen: Gymnastki, formning, første

hjælp.
LærerGrete Miehe-Trautner: Dansk, fransk, historie, geografi, biologi, 

orientering.
Lærer Niels Trautner: Sløjd.
Overlærer Karen Zeuthen. Historie.
Skolebestyrer Viggo Bach. Fysik/kemi.
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VED OVERLÆRER SIGRID ANDERSENS DØD
Efter længere tids sygdom er overlærer Sigrid Andersen, død den 

6. februar 1973, 59 år gammel. Sigrid Andersen var født i Køben
havn og gennemgik i sine unge år en handelsuddannelse. I en moden 
alder besluttede hun sig for lærergerningen og kom efter endt uddan
nelse til Fyn, først nogle år ved Agedrup Skole og siden 1954 som 
lærer ved Marie Jørgensen Skole.

Mange elever vil mindes hende som en energisk og livfuld geografi
lærer, og andre vil med taknemmelighed huske, at hun hjalp dem 
over deres vanskeligheder med dansk, idet Sigrid Andersen speciali
serede sig i ordblindeundervisning. Efter skoleloven af 1958 fik hun 
glæde af sin handelsuddannelse, idet maskinskrivning blev skolefag.

Sigrid Andersen var en lærer, for hvem lærergerningen ikke blot 
var et arbejde, men en hjertesag. Kolleger, som besøgte hende i den 
lange sygeperiode, fik stillet spørgsmålet: »Hvordan går det på sko
len?« »Hvordan har mine børn det?«

Skolen har mistet en pligtopfyldende medarbejder, der var trofast 
over for de opgaver, som blev hende betroet.

Skolens liv går videre, men en plads står tom.

En kollega.
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af skolens dagbog

7. august: Skoleåret begynder.
21.-25. aug.: 3. real a og b på rejse til Berlin.
4.-8. sept.: Featureuge.
11.-15. sept.: Elever i 8. skoleår på lejrskole i Vork.
16.-20. okt.: Efterårsferie.
25. okt.:Forældremøde i 1. klasse.
7. nov.: Forældremøde i 3. og 4. klasse.
8. nov.: Forældremøde i 7. klasse.
9. nov.: Forældremøde i 5 klasse.
14.: nov.: Skolekredsmøde i Odense Kongreshus.
27.-30. nov.: 10. skoleår i erhvervspraktik.

Terminsprøver for 9. skoleår.
4.-7. dec.: Terminsprøver for 10. skoleår.
20. og 21. dec.: Elever i 10. skoleår opfører »Aprilsnarrene« i gymna

stiksalen.
22. dec.: Juleafslutning i Skt. Hans Kirke.
8. jan.: Første skoledag efter juleferien.
11. jan.: Forældremøde i 2. real a og b.
1. marts: Forældremøde i 2. og 6. klasse.
2. marts: Tøndeslagning og fastelavnsfest i gymnastiksalen.
3. marts. Fest for de store elever i gymnastiksalen.
6. marts: Forældremøde i 1. real, 8. og 9. klasse.
6.-9. marts: Terminsprøver for 9. og 10. skoleår.
12.-17. marts: 9. skoleår i erhvervspraktik.
19. marts: Forældrekonsultation i 7. klasse.
13.-24. apr.: Påskeferie.
2.-9. maj: Skriftlig eksamen.

Som tidligere år har eleverne haft lejlighed til at se en række films 
i skolebio, og der har været flere skoleforestillinger på Odense Teater.

Lejrskole
1 ugen 3.-11. september bliver der lejrskole for alle elever i 6. 

og 7. klasse 1973/74. Igen i år bliver det i Vork bakker ved Vejle.
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S KOLELOVS DEBATTEN
I skolens meddelelser for 1972 omtalte jeg den skitse til skolelovs

forslag, som var kendt på det tidspunkt. Siden har undervisnings
minister Knud Heinesen fremsat sit lovforslag, som på en række om
råder er meget anderledes, end det vi kendte for et år siden.

Det, som har vakt størst opmærksomhed, er vel nok, at karakterer 
og afsluttende prøver helt forsvinder ud af Folkeskolen, hvis lovfor
slaget ophøjes til lov.

I de første måneder af 1973 så det ud til, at Knud Heinesens skole
lov skulle vedtages i dcnné folketingssamling. Men i den seneste tids 
krampagtige bestræbelser for at finde spareobjekter for statens udgif
ter er lovforslaget blevet henlagt, og der er vist ingen, som på nu
værende tidspunkt tør spå om, hvad der vil ske med det.

Det er mit indtryk, at den skolelov, som lovforslaget lægger op 
til, vil betyde en stor forøgelse af udgifterne til undervisningsområ
det, og det vil nok vare nogen tid, før de økonomiske muligheder 
derfor er til stede - måske så lang tid, at man finder, at lovforslaget 
trænger til en revision.

Der er mange gode intentioner i lovforslaget, men på en række 
områder indfører det ordninger, som kun i ringe grad har været gen
stand for forsøg, og vi er meget usikre over for, hvordan det vil 
virke.

Her på skolen vil vi oprette realklasser, så længe vi må, men vi er 
åbne for nye ideer i skolearbejdet. Vort mål er at skabe den bedst 
mulige skole ud fra vore forudsætninger og inden for lovgivningens 
rammer. Ba.

Udsnit af dekorationen i de små elevers gård.
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FEATUREUGE
Mange skoler har i de senere år forsøgt i nogle dage at bryde såvel 

timeplan som klassedeling og etablere undervisning for grupper af 
elever, som var sammensat uden hensyn til alder, men kun efter ele
vernes interesse. Et sådant arrangement af en uges varighed kaldes 
en featureuge.

I ugen fra 4. til 8. september gennemførte vi et sådant forsøg her. 
Arrangementet blev forberedt af lærerrådet og elever i samarbejds
udvalget. Som emne for arbejdet valgte vi - Odense by - og det var 
meningen at grupperne skulle samle oplysninger om forskellige sider 
af byens virke.

Eleverne fordelte sig i 5 grupper med følgende arbejdsområder:
1. Odense bys historie.
2. Odense Havn.
3. Trivsel i Odense.
4. Trafik- og erhvervsforhold i Odense.
5. Praktisk arbejde med forskønnelse af skolegårdene.

Grupperne rettede henvendelse til mange virksomhedsledere og til 
forskellige kontorer inden for byens administration. Over alt blev 
der vist interesse for arbejdet, og vi mødte megen velvilje og hjælp
somhed fra mange sider. Det vil føre for vidt at remse op de mange, 
som har hjulpet, men der skal lyde en tak til alle. Såvel lærere som 
elever gik positivt ind for at få det store arrangement til at glide, og 
featureugen blev en succes.

Resultatet af ugens arbejde blev præsenteret for forældrekredsen 
ved en udstilling i gymnastiksalen og skolegårdene. Mange mødte op 
og beså de udstillede ting, og ingen var i tvivl om, at der var udført 
et stort arbejde i grupperne.

Arbejdet i gruppe 5 resulterede i to store vægmalerier i skolegår
dene samt hinkeruder af forskellige slags. Af et parti planker blev 
fremstillet nogle solide bænke og legeredskaber. Disse ting er stadig 
med til at live op i skolegårdene og give en festlig ramme om skolens 
hverdag.

Vi kan ikke gennemføre et sådant arrangement hvert år, men vi 
har høstet erfaringer, som kan være til hjælp, når vi får mod til at 
forsøge igen.

Ba.
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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 for
sømmelsen 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. Beskadigelser af skolens inventar og bygninger erstattes af ved
kommende elev.

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

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 dag 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, 
fåresypge 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 5. maj 1916 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 til, indtil 
en uge, kan fås ved skriftlig fremsat ønske fra hjemmet. Fuldstændig 
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 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 værdi
fuldt for skolelægen, om en af forældrene kan komme med til under
søgelsen.

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 behøver 
ikke at betyde, at skolelægen har haft for travlt med sit arbejde. Man 
må huske, at eleverne forinden har været undersøgt hos skolesyge
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plejersken, 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.

7 nberkuloseundersøgelsen 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 tuber
kulosekontrol for resten af skoletiden, og efter engelske erfaringer har 
elever, der er vaccineret mod tuberkulose, en beskyttelse, der varer 
mindst 15 år.

sign. Else ]acobsen/H .]. Svendsen

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

året 1973/74 adgang til regelmæssig tandpleje på kommunens klinik
ker.

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 konfirmations

forberedelse for alle skolens elever skal gennemføres i denne klasse, 
og efter skolens plan og aftale med byens præster foregår den tirs
dag og fredag fra kl. 8-9.

12



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 sparcmærker å 10 øre eller 25 øre. Når et sparemærkehefte er 
fyldt, kan beløbet indsættes i sparekassen, der dels giver gode renter 
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 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.

Foreningens formand er Lars Randløv, Bullerup pr. Agedrup.

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, lærer- 

kollegie samt elever.
- at arrangerer foredrag o. 1. af pædagogisk art.
- at bidrage økonomisk med præmiering, rejser, legater o. lign.

Foreningen ledes af en bestyrelse, hvis formand er urmager Orla 
Jørgensen.

Indmeldelsesblanket samt ekseplar af foreningens vedtægter kan 
fås på skolens kontor.

O. J.
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SKOLEPENGE
Fra skoleåret 1972/73 indførtes nye rater for betaling af skole

penge.
Den almindelige prisudvikling nødvendiggør desværre en stigning, 

men desuden er der tale om en omlægning, således at der fremover 
skal betales i 10 rater mod før 11 rater.

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 fremstilles 
i håndarbejde og sløjd samt til dækning af udgifter ved lejrskoler og 
skolerejser.

I skoleåret 1973/74 betales følgende rater: 
Børnehaveklassen
1. klasse til og med 5. klasse
6. klasse og 7. klasse
8. skoleår til og med 10. skoleår

Der betales ikke for juni og juli måned.

60 kr. pr. rate
65 kr. pr. rate
90 kr. pr. rate

110 kr. pr. rate

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 16 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 foråret 72 har Odense byråd vedtaget at yde et beløb til fri

pladser i de private skoler. Kun elever i 1.-7. klasse samt i børne
haveklassen kan komme i betragtning, og friplads tildeles kun, hvis 
forældrenes indtægt er under en bestemt grænse. Ansøgningsblanket 
fås på skolen i begyndelsen af skoleåret.

Skolen er Odense byråd taknemlig for denne ordning, som skulle 
betyde, at alle har øknmiske muligheder for at lade deres børn gå i 
en privat skole.

For eleverne i 8.-10. skoleår kan der søges økonomisk hjælp gen
nem statens Uddannelsesstøtte. Også her er det forældrenes skatte
pligtige indtægt, som er bestemmende for, om støtte kan ydes og med 
hvilket beløb. De aktuelle beløbsrammer for det kommende år kendes 
ikke endnu, men vil kunne læses i dagspressen i løbet af foråret.

Også hertil fås blanketter på skolen i begyndelsen af skoleåret.
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FORSKELLIGT UDSTYR 1973/74
Bøger og hæfter udleveres på skolen, men eleverne skal stadig selv 

anskaffe:

Penalhus 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 eejndele skal vare tydeligt market med navn, men intet hør 
markes, før det er godkendt af faglæreren.

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

Arbejde på dekorationen i de store elevers gård.
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Afslutning på skoleåret
finder sted fredag den 22. juni kl. 10 på skolen.

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

Viggo Bach.

Udsnit af dekorationen i dc små elevers gård.
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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.

Ansvar: Tøj som ødelægges ved uheld i skolen er forskiret 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 fastsættes i forhold til den skete skade i hvert en
kelt tilfælde.

Dette har især interesse i forbindelse med skade på tænder.

BLAAVANP
»Blåvandlejren« har eksisteret siden 1929. Den er nu en selvejende 

institution, hvis formål det er at give drenge fra skolen lejlighed til 
at tilbringe en del af deres sommerferie ved Vesterhavet under gode, 
frie og betryggende forhold.

Da mange lærere er optaget af kurser i sommerferien, har det ikke 
været muligt at tilbyde lejrophold ved Blåvand i år.
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AFGANGSHOLD 1972
3. real a
Egesborg, Mette Marie 
Hansen, Helena Lulu 
Husted, Henrik 
Jensen, Lene Ulla 
Jensen, Per Hedelund 
Juul, Poul 
Larsen, Kirsten 
Nielsen, Torben 
Rasmussen, Kirsten Jerup 
Petersen, Anne Bjørn 
Rasmussen, Ulla 
Rønsner, Michael 
Scheel-Hincke, Carsten 
Suhr, Lisbeth

3. real b
Bjørn, Hanne
Hansen, Steen Christian
Hansen, John Køhier
Lindvig, Karen
Ostenfeld, Anne Mette
Petersen, Kirsten Alcie
Poulsen, Steen Lindtner
Rasmussen, André de Nise Bernard
Riis ,Ken
Sejersen, Søren Ole

10. klasse
Andersen, Hanne Elsebeth
Hansen, Anne-Mette
Jensen, Pia Nørlev
Sørensen, Annette

FORTEGNELSE OVER SKOLENS
ELEVER PR. 1. APRIL 1973
Børnehaveklassen
Andersen, Michael Holst 
Bendtsen, Mari-Louise 
Christiansen, Helle Vinnie 
Guldbrandsen, Steen
Jepsen, Niels Frank
Jørgensen, Peter
Jørgensen, Winnie
Madsen, Tina
Marcussen, Elisabeth
Nielsen, Gitte Charlotte Bojen
Nielsen, Gitte Sondergaard 
Scheel-Hincke, Lisbeth

1. klasse
Amin, Jens Lars
Bendtsen, Peter Andreas
Boller, Aage
Christoffersen, Johnny Schmith
Gjerding, Michael
Jensen, Gitte Lundager
Jensen, Kent
Jensen, Vivi Bach
Jørgensen, Palle
Kleist, Nanna
Lindholm, Lotte Dehn 
Lægteskov, John

Marcussen, Sven Arne 
Nielsen, Jane Laura 
Pedersen, Henrik

2. klasse
Brandenburg, Ken
Chrsitensen, Tina Ann Enghoff
Christiansen ,Gitte
Eriksen, Bente Nygaard
Fuglsang, Kirsten
Larsen, Henrik
Lauridsen, Helle
Madsen, Kenneth Juel
Nielsen, Lene
Pedersen, Anne Simone 
Petersen, Nina Egesborg 
Rasthøj, Claus
Scheel-Hincke, Mette
Simonsen, Bent 
Thomsen, Henrik

3. klasse
Andersen, Annemarie Rask
Andersen, Mikael
Bennike, Kristian
Bjørn, Mette
Bostrøm, Mette
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Bregnemose, Kenneth Richard 
Eskesen, Susanne
Filtenborg, Kirsten 
Guldbrandsen, Gitte
Hansen, Susan Jane Rosenkjær 
Kruuse, Kirsten
Mørk, Michael
Nygaard, Jens
Olsen, Jesper Rovsing 
Petersen, Tina Veis 
Sørensen, Bente Helene Ravn

4. klasse
Andersen, Tina Haugaard 
Christiansen, Stig
Hansen, Marianne
Jensen, Ole Lundager 
Jensen, Tommy Bach 
Kristensen, Jesper Kobberrød 
Larsen, Peder Asvig 
Larsen, Per Skjoldmose
Madsen, Albert Uijtdeboogaardt 
Nielsen, Tove Maj-Britt 
Pedersen, Jan Erik 
Pedersen, Steen Vang 
Rasmussen, Maj-Britt 
Rheinlænder, Connie 
Simonsen, Frank

5. klasse

Andersen, Lizzi Højmark 
Christiansen, Sif Gitte 
Daugaard, Steffen Graff 
Gottschalck, Martin 
Holdsbjerg-Larsen, Mogens 
Jensen, Lene Anette
Jensen, Hanne Errboe Borggaard 
Jensen, Kent
Jespersen, John Michael 
Kuskner, Per
Lodman, Niels
Madsen, Jesper Ladefoged 
Møller, Torben Bødker 
Olesen, Kent Dæncker 
Ottosen, Steen Heide
Pedersen, Lise Bettina 
Pedersen, Morten Bo Søgaard 
Simonsen, Uffe 
Thomsen, Jan Sætre 
Thygesen, Peter

6. klasse

Andersen, Marianne Rask 
Andersen, Ulrik
Blegvad, Marianne 
Bostrøm, Kerstin 
Eriksen, Jørgen Nygaard

Hansen, Pia
Hansen, Susan Merete 
Jensen, Tommy 
Klausen, Pia 
Larsen, Jens Holger 
Lundtoft, Birgitte 
Møller ,Per
Nielsen, Allan
Nielsen, Bjarne Henning 
Nielsen, Helge Hegner 
Rasmussen, Tom Wagner 
Scheel-Hincke, Kirsten 
Sørensen, Lone

7. klasse
Brinn, Lonny Isabel 
Eckert, Helle Aagaard 
Guldbrandsen, Ronnie 
Hansen, Peter Friis 
Hansen, Torben René 
Husted, Lars
Jensen, Claus Emil 
Jørgensen, Helle Platz 
Jørgensen, Inger 
Jørgensen, Stig Kjær 
Klausen, Benedikte 
Kuskner, Anne Grethe 
Lauridsen, Annette Liechti 
Lund, Peter Jessing, 
Lund, Steen Leo Tørholm 
Mathiasen, Carolin 
Mathiesen, Helle 
Mikkelsen, Kjeld 
Nielsen, Bent Ingemann 
Nielsen, Steen Nørgaard 
Peter, Jytte Trine 
Petersen, Ruben Dalsgaard 
Rasmussen, Maria Bernadette

Bernard
Sørensen, Christa

8. klasse
Bjørn, Carsten 
Jørgensen, Vibeke 
Kristensen, Jan Kobberrød 
Lingård, Michael Thorvald 
Lundtoft, Merete
Olsen, Bente Tove 
Pedersen, Bente Lise 
Sørensen, Steen Birkerod

9. klasse
Andersen, Antia Rohling 
Folmer-Larsen, Carl Christian 
Frederiksen, Jørgen J.
Granly, Erik Astrup 
Jacobsen, Søren B. Thinggård
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Larsen, Marianne L.
Laurent, Morten Unger
Simonsen, Troels

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

1. real
Bonderup, Carsten
Hansen, Liselotte Bloch
Jensen, Gitte
Jensen, Jens Breiner
Jensen, Peter Olfert
Karlson, Kim Ejnar
Krægpøth, Knud Valdemar Mørk
Lange, Tom Willer
Larsen, Anette
Madsen, Freddy
Moberg, Carsten
Nielsen, Susanne Hegner
Pedersen, Helle
Svendsen, Jesper Buur

2. real a
Andersen, Birgitte 
Bjørn, Michael 
ßonkegaard, Arne 
Eriksen, Hanne Nygaard 
Hansen, Bodil Friis 
Iversen, Tom Bjelke 
Jensen, Lene
Jensen, Lene Ellegaard 
Borggaard, Peter Errboe 
Madsen, Margit Kirstine 
Meyer, Vibeke Jørgensen 
Probst, Henning 
Rix, Christian Magnus 
Sørensen, Kirsten Askær 
Vinkel-Jørgensen, Steen

2. real b
Esbjerg, Niels Nebeling 
Hansen, Bjarne Guldborg 
Hansen, Eva Lillegaard 
Hansen, Lone Mørk 
Hansen, Jan Richardt Bau 
Hansen, Poul Carsten 
Hansen, Søren
Jensen, Jette Bruun 
Juul, Torben Manø 
Kristiansen, Dorthe Niess 
Lindegaard, Anette
Madsen, Niels Henrik Ladefoged 
Petersen, Kim Stengel 
Simonsen, Marit Lehn
Wiggers, Erik

3. real a
Elster, Stephen
Granly, Marianne
Hansen, Jørgen Bonne
Hansen, Solveig
Jensen, Anne Skov
Jørgensen, Keld Äholm 
Jørgensen, Laila Platz 
Krægpøth, Esben Mørk 
Namø, Sally
Nielsen, Connie Hjære 
Nissen, Anne Margrethe 
Allman, 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 Müller 
Larsen, Birgitte Jermin 
Larsen, Eva Skjoldmose 
Lund, Jens Ove Tørholm 
Magnussen, Finn
Markussen, Viggo Bjarne Fabricius 
Mertz, Janne
Rätzer, Lars Peder 
Rydder, Bjørn Michael 
Thyeborg, Torben
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25 års jubilarer 1973
Pigeskolen
Friese, Else Agnete
Grupe, Agnes Elsemarie
Hansen, Grete
Hansen, Kaja
Hansen, Kirsten
Flansen, Lilli Kirsten
Hansen, Margrethe Karen 
Helbing, Kristen,
Jensen, Kirsten
Jeppesen, Grethe Laurvig

Jørgensen, Tove Sophie 
Larsen, Greta Ulla 
Larsen, Tove 
Lowenstein, Birte Wilja 
Møller, Ruth
Nielsen, Jytte Meldgaard 
Pedersen, Karen
Pedersen, Mince Hartvig 
Suhr, Lilain 
Westergaard, Gerda

Drengeskolen 
a-klassen
Absalonsen, Arne Jydby 
Andersen, Erik Kiihnau 
Bank, Tage 
Bendixen, Poul Berg 
Christensen, Hans 
Hansen, Ib Busch 
Hyllegaard, Erik Leif 
Jensen, Sven Erik 
Nielsen, Niels Chresten 
Olsen, Jørgen 
Pedersen, Niels Bruun 
Petersen, Preben Einar Jähger 
Probst, Mogens 
Rasmussen, Curt 
Rasmussen, Flemming 
Rosager, Poul 
Thingholm, Erland

Drengeskolen 
b-klassen
Bom, Niels
Brønserud, Gery Børge 
Folkmar, Ebbe Otto Harboe 
Grupe, Niels Hjalmar 
Hansen, Arne Thormod 
Høpner, Cordua Poul 
Jespersen-Skræ, Freddy 
Krog, Jørgen 
Mærks-Møller, Herluf John 
Pedersen, Morten 
Queitsch, Ebbe 
Rasmussen, Hans Christian 
Rix, Ove 
Skjerk, Per
Vest, Poul Helge
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Det nye skoleår begynder 

mandag 
den 13. 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 14. august kl. 10.00




