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SKOLENS HVERDAG

Marie Jørgensens Skole er en privat 
grundskole med børnehaveklasse - 
1O.årg. samt skolepasning.

1. Skoledagen og hjemmearbejdet 
er præget af, at det enkelte barn 
skal møde faglig udfordring.

2. Skole og hjem har fælles grund
syn, der bygger på gensidig 
respekt og hensyntagen.

3. Den daglige undervisning ind
drager kontakt med det 
omgivende samfund og lærer 
eleverne at handle kreativt og 
utraditionelt.

4. Skolen bygger på dansk kultur 
og kristen livsforståelse, og 
eleverne oplever værdien af 
fællesskab og individualitet bl.a. 
gennem oplæsning, film, teater, 
morgensang og lejrskole.

ELEVOPTAGELSE 

ved personlig henvendelse 

Skolebestyrer Poul Knudsen 
MARIE JØRGENSENS SKOLE 

Skt. Hans Plads 3-5 
5000 Odense C 

Telefon 66 12 46 71 
Skolens kontortid kl. 8-14.



SÅDAN BOR V!
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SKOLENS FORMAL

At den enkelte elev:

TILEGNER SIG KUNDSKABER

UDNYTTER SINE EVNER

UDVIKLER INTERESSER

TAGER STILLING

UDVIKLER SELVSTÆNDIGHED
INDGÅR I FÆLLESSKABER

VISER HENSYN
FORSTÅR ANDRE MENNESKER

SKOLENS TRADITION

Marie Jørgensens Skole blev startet 
som pigeskole i september 1879. 
Omkring århundskiftet blev den 
udbygget til to selvstændige skoler 
- en for piger og en for drenge.

I 1965 blev skolerne-efter at havde 
været i privat eje - organiseret som 
selvejende institution og endeligt 
samlet i 1969.

Siden starten har Marie Jørgensens 
Skole haft tilknytning til realskolen 
og således lagt stor vægt på det 
faglige niveau.

Ligeledes har skolen til stadighed 
prioriteret dansk kultur og en 
kristen grundholdning højt.

Marie Jørgensens Skole er i dag en 
skole tilpasset nutidens krav til 
kreativitet og fleksibilitet, men 
stadig med traditionerne i behold.


