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GEM MIG, JEG KAN BRUGES IGEN OG IGEN!

HENVENDELSER:
Skolens adresse:

Telefon

Postgiro:
Kontortid:
Skoleleder:
Privat:
Viceskoleinspektør:
Skolens bestyrelse:

Skt. Hans Plads 3-5
5000 Odense C.
6612 46 71 (kontor)
6612 20 74 (viceinsp./skolefritidsordning)
5101875
8.00-14.00
Poul Knudsen
Tlf. 65 90 57 08
Grethe Larsen
Formand: Provst Jørgen Larsen, Mesinge 
Overlærer Hans J. Rasmussen 
Repræsentant Vagn Møller 
Teknisk chef Lars Noer-Andersen 
Kontorass. Susanne W. Rasmussen

Offentlig tilsyns
førende for hovedskolen:
Forældre-lærer- 
foreningens formand: 
Skolesekretær:
Lærerrådsformand 
91/92:
Skolevejleder:
Privat:
Skolebibliotekar:
Pedel:
Kontortid:
Skolesundheds
plejerske:

Sognepræst J.E. Madsen

Gerda Bomann
Inge Christiansen

Rut Elmer Jensen
Vagn Olsen 
Tlf. 66170312
Villy Bartholin Madsen
Poul Strunk 
11.00-11.30
Anne Krabæk 
Fredag: 9.30-12.00 
Evt. mandag efter aftale

Faglig udfordring - Kreativitet og



Et tilbageblik
på skoleåret 91/92
Et tilbageblik på skoleåret 91/92 kan 
nemt give et kalejdoskopisk billede.
Inden sidste skoleår var slut, gik vi i gang 
med at ændre lokaler, bygge om og flytte 
rundt på klasser, lærerværelse og konto
ret. For en stor del ved personalets ind
sats i fritiden.

Midt i skoleåret fik vi trappetårnet sat i 
stand og skiftet stort set alle vinduer og 
døre. Hertil kan føjes, at vi påbegynder 
en ombygning af den tidligere pedelbolig 
her til sommer. Hvilket vil frigøre plads til 
undervisning og skolefritidsordning.
Oven i disse mere praktiske betonede 
opgaver alle elev- og forældrearrange
menter, som de fremgår af begivenheds
kalenderen senere i årsskriftet.

Alligevel kan jeg konstatere, at det skole
år, der nu går på hæld, har været præget 
af stabilitet. Et år hvor den daglige under
visning har fulgt begivenhedskalende
rens indslag op, så de ud over oplevel
sen har givet faglig ballast. Og hvor læ
rerne har ydet en værdsat indsats, fagligt 
som pædagogisk, med det enkelte barns 
behov for øje. Derfor er det også en for
nøjelse at opleve elevflokken til daglig. 
Frie og imødekommende børn og unge 
som har lyst til både arbejde og fornøjel
se.
Jeg tilskriver forældresamarbejdet en 
god del af forklaringen. Det, at vi er enige 
om grundsynet på skolegangen og vore 
forventninger til hinanden, giver den tryg
hed som skaber stabiliteten.
Glædeligt er det derfor også at tilgangen 
til skolen fortsætter, ikke mindst i de yng
ste årgange, hvor vi har fyldt op og efter 
sommerferien starter 2 børnehaveklas
ser.



En anden og meget væsentlig forklaring 
er skolens medarbejderstab, som med 
stort engagement er gået ind i en til
bundsgående langtidsplanlægning af 
fremtiden. Med udgangspunkt i 2 ar
bejdsdage i sep. 91, hvor overskriften var 
Strategisk Planlægning, har vi siden 
udmøntet dette i konkrete handlingspla
ner. Det strategiske handlingsprogram 
for Marie Jørgensens Skole kan lånes på 
skolens kontor. Der er ikke tvivl om, at vi 
har har det værktøj, som kan sikre os 

fortsat udvikling og omstilling i takt med 
vort behov, så selvom økonomien forsat 
er stram og regnskabsresultatet for 1991 
er negativt, kan vi se fremad til næste 
skoleår med glæde og fortrøstning.
Tak til forældre-lærerforeningen for delta
gelse ved skolens arrangementer. Til be
styrelse og medarbejdere for godt arbej
de og samarbejde og endelig til forældre 
og elever for det fællesskab vi har om at 
drive skole.

^Skoleafslutning 
19. juni

Skoleåret slutter d. 19. juni 1992 
og vi følger traditionen og

holder afslutningen i skolegården 
kl. 10.00

Eleverne møder kl. 9.30

Vi håber på stor fremmøde 
forforældre, jubilarer og 
skolens venner i øvrigt.



Temadag!
i 10. klasse
Vi startede vores sidste skoleår med en 
weekend på skolen. Vi lavede en masse 
sjove ting og blev blandet sammen, så vi 
fik lært hinanden bedre at kende. Vi sov 
på skolen, derefter blev vi delt ud i hold 
og lavede mad. Så var vi dæleme også 
nødt til at spise maden. Hver dag var 
almindelig skoledag undtagen fredag. 
Da mødte vi uden bøger, hvor vi lavede 
forskellige ting. Vi har lavet video, kalen
der og har haft forskellige inde og fortæl
le om: Aids, kroppen, kondi (hvor vi lave
de hård træning nede i gymnastiksalen).
Vi fandt ud af at vi gerne ville på klassetur 
til Prag, og at det ville komme til at koste 
nogle penge. Så blev vi enige om at vi 
ville gøre turen billigere. Vi kørte f.eks. 
sponsorløb på cykel, hvor vi fik en del 
penge ind. Vi kørte fra 36-100 km, så det 
var ret hårdt.
Vi havde også boden, og lavede en ka
lender som vi fik trykt af en af elevernes 
far. Som han gjorde gratis.
Vi havde også en flot forestilling som vi 
viste både for resten af skolen og også 
for 10. klasses forældre. Vi arbejdede 
mange fredage med forestillingen og vi 
blev både trætte, og nogle nåede at blive 
sure, men det hele endte godt med en 
meget flot forestilling, som vi alle var stol
te over, både elever og lærere.
For øjeblikket arbejder vi med kroppen, 
og det er meget spændende. Vi laver: 
afslapning, motion, fantasirejser, livsstil, 
strækøvelser, livsværdier, værdier og 
sanser og kropssprog. Det er meget 
spændende at arbejde med kroppen og 
med andre mennesker. Tak for mange 
sjove og gode fredage.

Lykke og Jeanette 10. b.

Bogudlån
- papirmaterialer m.m.
Eleverne kan på skolen låne bøger til 
undervisningen.
Eleverne får udleveret hæfter og papir til 
brug i den daglige undervisning.

Eleverne skal selv anskaffe skrive og teg
nerekvisitter (blyanter - kuglepenne - vi
skelæder - lineal - tucher - farveblyanter). 
Til brug i matematikundervisningen skal 
eleverne senest i 6. årgang anskaffe vin
kelmåler og passer. Senest i 8. årgang 
anskaffes en lommeregner.
Dansklærerne anbefaler meget at elever
ne senest i 8. kl. anskaffer Retskrivnings
ordbogen. Til sprogundervisningen skal 
eleverne anskaffe ordbøger.
Sproglærerne anbefaler Gyldendals Rø
de Ordbøger. (Da-Eng, Eng-Da, Da-Ty 
og Ty-Da).

















































25 års jubilæum årg. 1967

Real A 1967: Ole Flemming Andersen, Valther Babiarz, Ditlev Henning Christensen, Preben 
Vestergaard Christensen, Flemming Stig Windt Hansen, Jens Peter Askholm Hansen, Herluf 
Knudsen, Leif Kremerbak, Hans Olfert Kühl, Carsten Løntoft, Kresten Mehl, Heine Nielsen, Steen 
Oluf Nielsen, Ole Riis Olsen, Claus Stigaard Sørensen, Esben Vig Sørensen, Bo Ølund Thomsen, 
Torben Zeller.

Real B 1967: Finn Bjerre, Per Bjerre, Søren Husted Christensen, Jørn Quirin Hansen, Svend 
Michael Hansen, Tommy Hansen, Henrik Broue Jensen, LarsJuhl-Jensen, Palle Ravn Jørgensen, 
Carl-Christian Kihl, Jakob Lage, Knud Erik Larsen, Claus Martinussen, Poul Erik Mathiasen, Eric 
Peter Nielsen, Lars Christian Rand løv, Morten Seedorff, Preben Wiggers, Frank Wille.



25 års jubilæum årg. 1967

Realeksamen 1967: Anette Bendix, Kirsten Broholm, Marianne Dohm, Jette Hanne Feltheim, Irene 
Frandsen, Grethe Lei Hansen, Lis Werner Hansen, Lise Hansen, Margrethe Heering, Birgitte Holm 
Krak, Helle Meiin, Birgit Nielsen, Anne-Mette Petersen, JytteHave Rasmussen, Karin Slot Rasmus
sen, Bente Runer, Birgitte Skou, Hanne Lilli Storm, Anne Grete Svendsen, Kirsten Helle Sørensen.

Statskontrolleret prøve efter 9. klasse 1967: Ulla Christensen, Majbrit Jacobsen, Kirsten Have 
Rasmussen, RitaAnne-Grete Taanum, Bodil Kirstine Østerskov.

Første skoledag 3. august 1992
Børnehaveklasse og 1. klasse møder kl. 9.00

2. - 7. årgang kl. 9.30

8. -10. årgang kl. 10.00
Vi mødes i aulaen, hvorfra vi går ud i klasserne til velkomst 
og bøger.






