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Marie Jørgensens Skole

TfteddMser 1972

STATERS PÆDAGOGISKE STUDIESAMUKS



Den selvejende institution

MARIE JØRGENSENS SKOLER
blev oprettet den 1. april 1965 og indeholder fra 1/8-1969 følgen
de 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)
Fuldmægtig Kaj Mørk, Odense
Salgschef Henrik Prehn, Odense
Bogbindermester S. Scheel-Hincke, Odense
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MARIE JØRGENSENS SKOLE
SKT. HANS PLADS 3-5 . 5 000 ODENSE

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

Telefon (09) 12 46 71 
Giro 101875



ANEXET (Den tidligere drengeskole)



MARIE JØRGENSENS SKOLE

er dannet i 1969 ved sammenlægning af Marie Jørgensens Dren
geskole 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 sta
dig 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 Jørgensens Skoler, har lokaler i byg
ningen ved Nyenstad.

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

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

I børnehaveklasserne optages børn, som har et år igen, før de 
er undervisningspligtige, 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 overbygnin
gen træffes i løbet af 7. skoleår på grundlag af skolearbejdets re
sultater eventuelt suppleret med en prøve. Elever fra andre skoler 
kan optages i 1. real, når den afleverende skole indstiller dem der
til.



3. real h

3. real a

10. klasst



LÆRERE VED SKOLEN 1971/72

Overlærer Sigrid Andersen: regning, orientering, maskin
skrivning, ordblindeundervisning.

Lærer Jens Bilgrav: fysik, geografi, gymnastik, religion.
Lærer Borch-J ohansen: engelsk.
Børnehavelærerinde Karen Merethe Bundgaard Børnehaveklasse.
Lærerinde Rigmor Christoffersen: Håndarbejde.
Viceinspektør Bodil Fuglsang: Matematik.
Lærerinde Elly Hansen: Dansk, tysk, latin.
Overlærer Inge Robbenhagen Hansen: Dansk, regning, biologi, 

orientering.
Lærerinde Magna Holst: Dansk, tysk, historie, regning.
Overlærer Jens J. Jensen: Matematik, sløjd, geografi.
Lærerinde Lisa Koch: Orientering, matematik.
Overlærer Johanne Madsen: Dansk, skrivning, religion.
Lærer Villy Bartholin Madsen: Dansk, tysk, engelsk, sang.
Lærerinde Alice Mosegaard: Dansk, skrivning.
Overlærer Clara Nielsen: Regning, orientering, religion, sang.
Lærerinde Rita Nielsen: Husgerning.
Lærer Vagn Olsen: Dansk, historie, gymnastik, orientering.
Lærerinde Tove Polk: Engelsk, tysk.
Overlærer Elisabeth Lehn Simonsen: Gymnastik, formning, 

førstehjælp.
Lærerinde Grete Miehe-Trautner: Dansk, fransk, historie, 

geografi, biologi, orientering.
Lærer Niels Trautner: Sløjd.
Overlærer Karen Zeuthen: Historie.
Skolebestyrer Viggo Bach: Fysik/kemi, religion.
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af skolens dagbog

9. aug.: Skoleåret begynder.
13. -17. sept. Elever i 8. skoleår er på lejrskole i Vork.
4. okt.: Forældremøde i 2. klasse.
16. -22. okt.: Efterårsferie.
25. oktober: Forældremøde i 3. klasse.
1. nov.: Skolekredsmøde i Næsbyhoved skov.
25. -30. nov. Terminsprøver i 9. og 10. skoleår.
8. dec.: Forældremøde i børnehaveklassen (juleklipning).
21. dec.: 10. årgangs elever opfører en »hjemmelavet« revy i gym

nastiksalen.
22. dec.: Juleafslutning i Skt. Hans Kirke.
5. jan.: Første skoledag efter juleferien.
12. jan. Forældremøde i 2. real a og b.
7. febr.: Forældremøde i 4. klasse.
9. febr.: Forældremøde i 1. real a og b.
14. febr.: Fastelavnsfest i gymnastiksalen.
15. febr.: Forældremøde i 5. og 6. klasse.
23. febr.: Forældremøde i 8. og 9. klasse.
26. febr.: Fest for de store elever i gymnastiksalen.
8. marts: Forældremøde i 7. klasse.
21. —24. marts: Terminsprøver i 9. og 10. skoleår.
24. -27. marts: 10. klasse på tur til København.
21.-24. april: 9. klasse på tur til København.
1 .—5. maj: Skriftlig eksamen.
16 . juni: Afslutning på skoleåret.

Som tidligere år har eleverne haft lejlighed til at se en række 
film i Skolebio, og der har været flere skoleforestillinger i Odense 
teater.

Lejrskole
I ugen 11.—16. september bliver der lejrskole for alle elever i 1. 

real og 8. klasse 1972/73. Igen i år bliver det i Vork bakker ved 
Vejle.
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PÄ VEJ MOD EN NY SKOLELOV
En del af den nye skolelov træder i kraft den 1. august i år. 

Denne del ser i ministeriets cirkulære således ud:
Ved lov af 17. april 1972 er der gennemført nye regler om

1. Undervisningspligten
Llndervisningspligten er udvidet til 9 år. Det betyder, at den 

først ophører med skoleårets udgang i det kalenderår, hvor eleven 
har modtaget regelmæssig undervisning i 9 år eller fylder 17 år 
eller afslutter folkeskolens 9. skoleår (eller hermed ligestillet ud
dannelse). Disse regler gælder alle elever, der nu går i skole, med 
følgende undtagelser:

elever, der i dette skoleår går i 8.-10. klasse eller realafdelingen, 
elever, der inden den 1. august 1971 var fyldt 13J^ år og havde 
gået i skole i 7 år,
elever, der inden den 1. august 1971 var fyldt 14 år.
Den udvidede undervisningspligt kan også opfyldes uden for fol

keskolen, bl. a. ved deltagelse i kursus på efterskoler og ungdoms
kostskoler efter det 7. skoleår.

Der kan i ganske særlige tilfælde gives dispensation til at påbe
gynde en erhvervsmæssig uddannelse efter det 7. eller 8. skoleår 
eller til helt at blive fritaget for undervisningspligt. Ansøgning 
herom sendes til skolenævnet ved elevens skole, for børn i private 
skoler til skolekommissionen, i Københavns kommune til skoledi
rektionen. Dispensation kan kun gives, hvis særlige grunde taler 
for, at det er til elevens bedste.

Ministeriet vil udsende nærmere retningslinier herom til skole
myndighederne omkring 1. maj, og der kan derfor ikke tages 
stilling til ansøgninger om dispensation før i løbet af maj måned. 
Dispensation kan øges med virkning fra ethvert tidspunkt i skole
året.
2. Skolegangens påbegyndelse

Børn, der er født i 1965, begynder skolegangen i 1. klasse efter 
sommerferien. Der kan gives tilladelse til, at skolegangen udsæt
tes til 1973. Ansøgning herom sendes snarest til skolekommissio
nen, i Københavns kommune til skoledirektionen, gennem den 
skole, som barnet hører til.

Børn, der er født i 1966, kan begynde skolegangen i 1. klasse ef
ter sommerferien i år, hvis de er tilstrækkeligt udviklet til at følge 
undervisningen. Det er skolemyndighederne, der tager stilling til. 
om et barn kan optages. Ansøgning herom sendes snarest til skole
kommissionen, i Københavns kommune til skoledirektionen, gen
nem den skole, som barnet hører til. Er barnet født i januar 1966, 
har det ret til at begynde skolegangen i 1. klasse efter sommer
ferien, hvis forældrene har udtrykt ønske herom i forbindelse med 
rettidig indskrivning.
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Børn, der er født i 1966, kan optages i en børnehaveklasse, hvis 
der er oprettet en sådan klasse ved den skole, som barnet hører 
til. Er der tilmeldt flere end 18 børn, skal normalt de ældste have 
fortrin. Er der tilmeldt færre end 18 børn, kan der med skole
myndighedernes tilslutning optages børn, som er født i tiden 1. 
januar - 31. juli 1967.
3. Optagelse i 1. realklasse.

Det er fremtidig forældrene, der afgør, om en elev skal optages 
i 1. realklasse. (Dette gælder dog kun, hvis eleven efter skolens 
skon kan oprykkes til 8. klassetrin). Afgørelsen træffes efter sam
råd mellem forældrene, eleven og den hidtidige skole. Dette gæl
der også elever, som ønskes optaget i 1. realklasse efter at have 
gennemgået 8. og eventuelt 9. klasse. Det er dog en betingelse 
for optagelse i realafdelingen, at eleven har modtaget undervis
ning i tysk og matematik i 7. skoleår.

Har skolen efter de hidtil gældende regler besluttet, at eleven 
ikke kan optages i 1. realklasse efter sommerferien, er denne be
slutning kun gyldig, hvis forældrene accepterer den. Såvel foræl
drene som skolen kan forlange, at der afholdes et nyt møde på 
skolen med deltagelse af forældre, elev og klasselærer, inden der 
træffes endelig afgørelse om optagelsen. Ministeriet vil i et kom
mende cirkulære henstille, at skolerne indbyder forældrene til så
danne drøftelser i de tilfælde, hvor forældrene og skolen ikke har 
været enige om elevens placering.

Undervisningsministeriet.

Udvidelsen af undervisningspligten betyder ikke nogen ændring 
for vore elever, idet vi kun sjældent udskriver nogen efter 7. klasse.

Den resterende del af den nye skolelov, som formodentlig træ
der i kraft 1. august 1974, vil indebære større ændringer.

Realafdelingen vil forsvinde. Det er allerede begrædt af mange, 
og det er vel nok den største forandring af skoleloven, som vi har 
oplevet. Det betyder dog ikke, at enhver form for eksamen forsvin
der. Der vil stadig blive afholdt prøver, men da en stor del af 
skolens fag bliver valgfri for eleverne, kan der ikke afholdes en 
prøve, som er ens for alle, og dermed kan den nuværende prøve
form ikke opretholdes.

I den nye skoleform kan skelnes mellem obligatoriske fag og 
valgbare fag, idet valgbare fag dog først optræder efter 7. skoleår. 
Følgende fag er obligatoriske, i hvert fald en del af skoletiden:

Dansk: Obligatorisk på alle klassetrin.
Matematik: Oblg. på alle klassetrin til 9. år, men valgbart i 10.
Engelsk: Oblg. fra 5. klassetrin resten af skoletiden.
Tysk: Oblg. i 7. klasse, derefter valgbart.
Fysik-Kemi: Indføres senest i 7. klasse, og vil være obligatorisk 

i to år. Derefter valgbart.
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Kristendomskundskab: For dette fags vedkommende indeholder 
lovforslaget en del ændringer. Det vil blive obligatorisk på 3., 4., 
5., 6. og 9. klassetrin. I 1. og 2. klasserne gives en orientering i 
tilknytning til de kirkelige højtider.

Geografi, biologi og historie: Kan optræde som enkeltfag eller 
de kan forenes til faget orientering på alle klassetrin fra 3. til 8.

Samtidsorientering: Oblg. på 8., 9. og 10. klassetrin.
Legemsøvelser: Oblg. på alle klassetrin.
For fagene engelsk, tysk, matematik samt fysik-kemi gælder det, 

at undervisningen kan finde sted på to niveauer, og prøven kan 
ligeledes aflægges på to niveauer. Højeste niveau vil nok svare til 
sværhedsgraden i den nuværende realeksamen.

Ud over de obligatoriske fag skal eleverne kunne vælge under
visning i en række såkaldt praktisk-musiske fag, efter hvad skolen 
er i stand til at tilbyde.

Ba.

Børnehaveklassen
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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 moder 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 
begrænses mest muligt.

4. Beskadigelser af skolens inventar og bygninger erstattes af 
vedkommende elev.

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

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

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

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

hindret 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. Forøvrigt må hjemmene 
i sådanne tilfælde forholde sig i overensstemmelse med ministeriets 
bekendtgørelse af 15. marts 1916, hvori der bl. a. indskærpes føl
gende:

Børn, der angribes af tyfoid feber (eller dermed beslægtede 
sygdomme), difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbe
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tændelse og akut børnelamhed, eller i hvis hjem sådanne sygdom
me forefindes, 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 
forløbet 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 smitsom
me hudsygdomme, må ikke søge skole, før sygdommen er over
stået, 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 hørende øvelser, uden at nødvendigheden deraf godt
gøres ved lægeattest; sådanne lægeattester skal udstedes på særlige 
blanketter, som udleveres på skolen. Fritagelse (af helbredshen
syn) for kortere tid, indtil en uge, kan fås ved skriftlig fremsat 
ønske fra hjemmet. Fuldstændig fritagelse for svømning kræver 
lægeattest.

KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE
Undervisningen i 7. klasserne er planlagt således, at konfirma

tionsforberedelse 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.

Det henstilles derfor til forældrene ikke at træffe aftale med 
præsten 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 sko

len købe sparemærker å 10 øre eller 25 øre. Når et sparemærke- 
hefte 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.

SKOLELÆGE-ORDNING
I medfør af lov nr. 413 af 12. juli 1946 påhviler det enhver 

kommune i Danmark at indføre skolelægeordning ved enhver 
skole, der støttes af staten. Skolelægen fører tilsyn med skolens 
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hygiejniske forhold og med elevernes helbredstilstand, hvortil læ
rerpersonalet skal yde skolelægen sin bistand.

Der foretages årlig tuberkuloseundersøgelse.
Intet skolesøgende barn kan forlanges fritaget for undersøgelse, 

medmindre den pågældende ved hvert skoleårs begyndelse møder 
med attest fra en praktiserende læge, udstedt på et af sundheds
styrelsen hertil godkendt skema. For hvert barn føres et helbreds
kort, der opbevares på skolen.

Skolelæge: Søren Jacobsen, Vestergade 82.
Sundhedsplejerske: fru Dyrbye Skovsted.

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 Jorgensens Skole virker 1) for for

bindelsen mellem udgåede elever og skolen, 2) for forbindelsen 
mellem gamle kammerater. Foreningen afholder et par kammerat
skabsaftener 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 oprettelse 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 generalforsamlnig på 
Fyns Forsamlingshus den 16. sept. 1970.

Ca. hundrede forældre og lærere var samlet, og man stiftede 
foreningen under ovenstående navn. Man vedtog at optage med
lemmer blandt forældre til børn på skolen samt skolens lærerper
sonale.

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 urmager 
Orla Jørgensen.

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

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

penge.
Den almindelige prisudvikling nødvendiggør desværre en stig

ning, 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 1972/73 betales følgende rater:
Børnehaveklassen til og med 5. klasse 60 kr. pr. rate
6. klasse og 7. klasse 80 kr. pr. rate
8. skoleår til og med 10. skoleår 100 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 søskendemodera
tion.

For det andet barn betales % af den normale rate.
For det tredie barn betales J/3 af den normale rate.
Det fjerde barn i familien går gratis.
Beløbene afrundes dog altid opad til nærmeste beløb, som er 

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

brug udleveres ved skoleårets begyndelse.

FRIPLADSER
I dette forår 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. Ansøgnings
blanket fås på skolen i begyndelsen af skoleåret, men de nærmere 
enkeltheder ved ordningen kendes endnu ikke.

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

For eleverne i 8.-10. skoleår kan der søges økonomisk hjælp 
gennem statens Llddannelsesstøtte. Også her er det forældrenes 
skattepligtige 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 dags
pressen i løbet af foråret.

Også hertil fås blanketter på skolen i begyndelsen af skoleåret.
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FORSKELLIGT UDSTYR 1972/73
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.
Salmbog (2. til 10. årgang).

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 mær
ket med navn.

Arbejde i sløjdsalen
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Afslutning på skoleåret
finder sted fredag den 16. juni kl. 10 på skolen.

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

Fzggo Bach.

Biologilokalet
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PLAAVANP
»Blåvandlejren« har eksisteret siden 1929. Den er nu en selv

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

Lejren er beliggende i umiddelbar nærhed af Blåvand Fyr og 
med kun ca. 5 minutters gang til den dejlige badestrand.

Lejrdeltagerne bor i telte, som de enten selv har medbragt eller 
som institutionen har stillet til deres rådighed.

Lejren varer 10 dage og koster i år 150 kr.

Til at deltage i lejren indbydes fortrinsvis elever af 8.—9.—10. 
årgang, desuden kan tidligere elever deltage.

Lejren ledes af viceinsp. fru Bodil Fuglsang, viseinsp. Helge 
Fuglsang, lærerinde fru Lisa Koch og lærer Vagn Olsen.
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AFGANGSHOLD 1971
3. real d
Andersen, Jørgen Bent Folmer 
Bennike, Thomas
Bornstein, Jens
Brandt, Jørgen
Bruun-Rasmussen, Carsten 
Grønlykke, Hans Henrik 
Hansen. Bo Kassow
Hansen, Carl Jørgen Bjerg
Hansen, Erling Ulrik Juulsgaard
Hansen, Jens Arne West
Have, Jess
Hirtz, Torben
Isaksen, Claus
Iversen, Torben Bjelke
Jørgensen, Torben
Knudsen, Flemming
Krægpøth, Clemen Mørk
Madsen, Steen Rojh
Nielsen, Lars Jul
Simonsen, Steen
Svendsen. Stig Herring
Thomsen. Claus Ebersbach

3. real p
Andersen, Anna Mette 
Andersen, Renate Grünwald 
Hansen, Hans Enegaard 
Hansen, Ulla Birgitte 
Jørgensen, Anne-Grethe 
Knudsen, Maybritt 
Pedersen, Birgitte Irene 
Pedersen, Randi Merete 
Probst, Anette 
Rasmussen, Grethe Ernst 
Rasmussen, Pia Merete 
Schwartz, Dorthe 
Tømmerup, Jette

FORTEGNELSE OVER SKOLENS
ELEVER PR. 1. APRIL 1972
Børnehaveklassen
Bentsen, Peter Andreas 
Dyrbye-Skovsted, Anne 
Hansen, Stig Scott 
Hedemand, Søren
Herting, Helle
Jensen, Gitte Lundager
Jensen, Vivi Bach
Kleist, Nanna
Marcussen, Preben
Marcussen, Sven Arne
Moestrup. Lars
Nielsen, Charlotte Kromann
Pallisgaard, Ulla
Thyebo, Charlotte
Worm, Lise
Yde, Henrik

1. klasse
Brandenburg, Ken
Christensen, Tina Ann Enghoff
Christiansen, Gitte

Eriksen, Bente Nygaard
Fuglsang, Kirsten
Larsen, Henrik
Lauridsen, Helle
Nielsen, Lene
Pedersen, Anne Simone
Petersen, Nina Egesborg
Rasthøj, Claus
Scheel-Hincke, Mette
Simonsen, Bent
Thomsen, Herrik

2. Klasse
Andersen, Mikael
Bennike, Kristian
Bjørn, Mette
Bostrøm, Mette
Christensen, Kenneth Richard
Eskesen. Susanne
Filtenborg, Kirsten
Guldbrandsen, Gitte
Hansen, Susan Jane Rosenkjær
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Mørk, Michael
Nielsen, Kirsten Kruuse 
Nygaard, Jens
Olsen, Jesper Rovsing 
Petersen, Tina Veis 
Prehn, Thomas 
Schmidt. Marie Louise

3. klasse

Christiansen, Stig 
Hansen, Marianne 
Jensen, Ole Lundager 
Jensen, Tommy Bach 
Johansen. Kitt Joan 
Kristensen, Jesper Kobberrød 
Larsen. Peder Asvig 
Larsen, Per Skjoldmose 
Nielsen. Tove Maj-Britt 
Pedersen, Jan Erik 
Pedersen, Steen Vang 
Petersen, Henrik Bjørn 
Rasmussen, Maj-Britt 
Rheinlænder, Connie 
Simonsen, Frank
Madsen. Albert Ui jtdeboogaardt

4. klasse

Andersen, Lizzi Højmark 
Christiansen, Sif Gitte 
Daugaard, Steffen Graff 
Gottschalck, Martin 
Jensen, Lene Anette
Jensen, Hanne Errboe Borggaard 
Jensen, Kent
Jespersen, John Michael 
Jørgensen, Mads Müller 
Kuskner. Per
Lodman, Niels
Madsen, Jesper Ladefoged 
Møller. Torben Bødker 
Ottosen, Steen He;de 
Pedersen, Lise Bettina 
Pedersen, Morten Bo Søgaard 
Simonsen, Uffe
Thomsen, Jan Sætre 
Thygesen, Peter

.5. klasse
Andersen, Marianne Rask 
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-FIincke, Kirsten 
Sørensen, Lone

6. klasse

Brinn, Lonny Isabel 
Eckert, Helle Ägård 
Guldbrandsen, Ronnie 
Flansen, Peter Friis 
Hansen. Torben René 
Husted, Lars 
Jensen, Claus Emil 
Jorgensen, Helle Platz 
Klausen, Benedikte 
Kuskner, Anne Grethe 
Lauridsen, Annette Liechti 
Lund, Peter Jessing 
Mathiasen, Carolin 
Mikkelsen, Kjeld 
Nielsen, Steen Nørgaard 
Petersen, Ruben Dalsgaard 
Poulsen, Jan Lindtner 
Prehn, Ulrik
Rasmussen, Maria Bernadette 

Bernard
Sørensen, Christa

7. klasse
Jensen, Gitte
Jensen, Jens Breiner 
Jørgensen, Stig Kjær 
Jorgensen. Vibeke 
Karlson, Kim Ejnar 
Kristensen, Jan Kobberrød 
Lange, Tom Willer 
Larsen, Anette 
Lundtoft, Merete 
Moberg, Carsten 
Nielsen, Pia Susanne 
Nielsen, Susanne Hegner 
Olsen. Bente Tove 
Pedersen, Bente Lis 
Petersen, Gert Bjørn 
Pedersen, Helle 
Svendsen, Jesper Buur 
Sorensen, Steen Birkerod

8. klasse

Andersen, Anita Rohling 
Andreasen, Marianne 
Folmer-Larsen, Carl Christian 
Granly, Erik Astrup 
Hansen, Liselotte Bloch
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Henriksen, Ann-Marie 
Kristensen, Hanne Esther 
Larsen, Claus Normann 
Laurent, Morten Unger 
Simonsen, Troels

9. klasse

Andersen, Lise-Lotte 
Brask, Jan Kirkegaard 
Hansen, Lis Elna Kruse 
Hansen, Rita Duelund 
Jeppesen. Annette Obel 
Jessen, Henning Stephan 
Johansen, Anni Kirsten 
Klausen, Susanne 
Knudsen, Bent
Laurent, Niels Peter Unger 
Mackeprang, Susanne Pernille 
Madsen, Ole Bender 
Rask, Dorte Bitten
Rasmussen, Lone Vestermark 
Rowaid, Janne

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

1. real a
Andersen, Birgitte 
Bjørn, Michael 
Bonkegaard, 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

1. 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 Mano 
Kristiansen, Dorthe Niess

Lindegaard, Anette
Madsen, Niels Henrik Ladefoged 
Petersen, Kim Stengel 
Simonsen, Marit Lehn
Wiggers, Erik

2. real a

Elster, Stephen
Granly, Marianne
Hansen, Jorgen Bonne
Hansen, Solveig
Jensen, Anne Skov
Jorgensen, Keld Åholm
Jorgensen, Laila Platz 
Kanstrup, Lone 
Krægpøth, Esben Mørk 
Namø, Sally Merete 
Nielsen, Connie Hjære 
Nissen, Anne Margrethe 
Aagaard, Elisabeth
Ållmann, Susanne

2. 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
Ratzer, Lars Peder 
Rydder, Bjørn Michael 
Thyeborg, Torben

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 
Schecl-Hincke, Carsten 
Suhr, Lisbeth
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3. real b
Bjorn, Hanne
Hansen, Steen Christian
Hansen, John Køhier
Lindvig, Karen
Ostenfeld, Anne Mette

Petersen, Kirsten Alice
Poulsen, Steen Lindtner
Rasmussen, André de Nise Bernard
Riis, Ken
Sejersen, Søren Ole

25 års jubilarer
Pigeskolen
Agnstrøm, Birthe
Andersen, Birgit 
Andersen, Grethe 
Clausen, Gudrun Margrethe 
Drciøe, Elise Juncker 
Elfstrøm, Birgit 
Fischer, Inga
Hansen, Inge Skovsbo
Hansen, Inger
Holm, Lis Thygesen 
Hunderup, Inge Marie 
Hvilsted, Esther Byrris 
Jensen, Anna-Lise 
Jensen, Inger Lise 
Juhl, Birgit Anne Uldall 
Larsen, Eli Marie

Drengeskolen
Almind, Poul Henrich
Edal, Allan Becker
Hansen, Ejlert Busch
Hansen, Hans Aage Valentin
Hansen. Hans Erik
Hansen, Flenry
Henriksen, Poul Erik
Hansen, Børge Valdemar Andreas 
Larsen, Bent Egebjerg 
Larsen, Kaj Flenning

1972

Larsen, Jytte Irene
Lowenstein, Ellen Kirstine Lis

Hildegard
Madsen, Annelise
Madsen, Helga
Møllebjerg, Betty Karen 
Olsen, Inge Margrethe
Pedersen, Inge
Pedersen, Kirsten Elsebeth Flede
Petersen, Else Kristine Rosenlund
Petersen, Ulla Vejbæk
Rasmussen, Birgit
Skouboe, Tove Getreuer
Tønnesen. Hilleborg
Vranum, Laila
Walther, Aase

Larsen, Kjeld Emil Baier 
Lauritzen, Richardt Henry 
Lehn, Christian Juul 
Lutzhøft, Jens Nicolaus Holten 
Pedersen, Anker Hjortebjerg 
Pedersen, Per Holger 
Pedersen, Poul Henry Høegh 
Rasmussen, Kaj Baungaard 
Ræbild, Leif
Sprogøe, Hans Preben Roloff
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Det nye skoleår begynder 

mandag 
den 7. august 

Realafdeling 8. 9. 10. 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 8. august kl. 10.00
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