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Fremgang og udvikling

Her mod slutningen af skoleåret 90/91 er 
det rart at kunne se tilbage på et år med 
fremgang på mange områder. Som det 
væsentligste er elevtallet siden foråret 90 
steget fra 283 til 307. Det mest glædelige 
er, at tilgangen til børnehaveklassen er 
god - vi har 21 børn og allerede mange 
skrevet op til 1992.

Der kan opstilles mange forklaringer på 
dette. For det første en udvidet PR-virk- 
somhed med annoncering og brochu
reudarbejdelse. Tak til de kolleger og for
ældre, som her ydede en stor og værdsat 
indsats! For det andet en god opbakning i 
forældrekredsen - mange nye forældre 
henvender sig efter nuværendes anbefa
ling. Der er dog ingen tvivl om, at en god 
del af æren skal tillægges et engageret 
lærerkorps, der værner om skolens 
grundlæggende værdier: en grundig 
faglig undervisning der udfordrer bør
nene indenfor en ramme af tryghed, go
de omgangsformer og tæt forældre
samarbejde. Vi aflæser det af elevtilgang 
til alle årgange, ventelister til flere klasser 
og ikke mindre end 13 nye elever til 10. 
årg.

Samtidig har vi kunnet glæde os over 
at udvide vores tidligere pasningsordning 
til en regulær fritidsordning med daglig 
åbningstid til kl. 17.00. med samme til
skudsbeløb pr. barn fra Odense Kommu
ne som kommunens egne ordninger. Da 
også forældrene ved frie skoler er skatte
borgere, er dette vel kun ret og rimeligt. 
Alligevel er der grund til at glædes over, at 
byrådet i Odense - modsat så mange an
dre kommuner - har fulgt den lange tradi
tion med godt samarbejde mellem kom
munale myndigheder og Odenses frie 
skoler.

Tæt forældresamarbejde er vigtigt. Med eller 
uden toner på.

Skoleåret har budt på mange oplevel
ser: idrætsdage, teaterbesøg, musikar
rangementer, lejrskoler og ikke mindst 
vores arbejdsmarkedsuge i efteråret 90. 
Det var spændende dage med en stor 
udadvendt kontakt og undervisning i kon
krete arbejdsmarkedsforhold. I høj grad 
med undervisere fra erhvervslivet eller via 
besøg på virksomheder. Jeg vil gerne - 
også på dette sted - takke for den velvilje 
vi har mødt. Vi ser frem til at føre projektet 
videre til efteråret.

Sidste forår begyndte vi en indvendig 
bygningssanering. Der er lang vej endnu, 
men resultaterne er gode, og vi forventer 
at kunne tage endnu en bid omkring som
merferien. Til den tid står der en flytning af 
bømehaveklasse/fritidsordning, lærer
værelset og kontoret på programmet. 
Børnehaveklassen er simpelt hen vokset 
ud af de nuværende lokaler og kontoret 
skal - også gerne fysisk - have en central 
placering i dagligdagen.

På den økonomiske side står vi stadig i 
stampe, omend vi er sluppet bedre end 
mange. Vi kan håbe, at arbejdet med en
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Pædagogisk 
I oktober 88 lukkede vi skolen et 
døgn og afholdt et fællesmøde for 
skolens bestyrelse, lærere og le
delse, hvor idegrundlaget for de se
nere års ændringer blev opstillet.

Lærerne har siden fulgt dette op 
med en række arbejdseftermidda- 
ge - og week-ends, hvor ideerne er 
blevet omsat til handling.

Det er nu tid til næste skridt i 
denne proces. Derfor mødes besty
relsen, lærere og ledelse i septem
ber for at opstille målsætninger, 
rammeaftaler og handlingsplaner 
for de næste 5-10 år.

Inge Christiansen er en central person i sko
lens dagligdag. Altid parat med et trøstende 
ord og en hjælpende hånd, og de fleste foræl
dres første »kendte« person på skolen.

ny tilskudslov kan medføre et anstændigt 
tilskud - sat i forhold til de kommunale 
skolers forbrug, forældrebetalingen og ik
ke mindst den grundlovssikrede ret til et 
frit skolevalg.

Økonomien til trods har vi også et godt 
udgangspunkt for det kommende år, hvor 
vi i september tager fat på en grundlæg
gende debat om de målsætninger Marie 
Jørgensens Skole skal have for det næste 
årti og konsekvenserne for både det dag
lige og mere langsigtede arbejde.

Det er en stor støtte for mig, at både 
bestyrelse og medarbejdere aktivt og 
enigt går ind i fornyelsen af vort skole
grundlag, og især at det vinder genklang 
hos både forældre og elever. Derfor - med 
tak til medarbejdere, forældre-lærerfore- 
ning, skolens bestyrelse, forældre og ele
ver - glæder jeg mig til, vi mødes igen 
efter sommerferien.

Poul Knudsen

Vi lukker derfor skolen torsdag 
den 12/9 kl. 11.30 og hele den 13/9. 
Fritidsordningen vil være åben 
(med vikarbesætning) - fredag og
så i skoletiden.

Såfremt I får problemer med pas
ning af Jeres børn, bedes I rette 
henvendelse hurtigt efter sommer
ferien. Nærmere oplysninger følger 
i Mariehønen i september.
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Skolefritidsordningen
Fra august 1990 kom vi ind under den 
kommunale tilskudsordning. Betingelser
ne for tilskud er meget rimelige.

Vi skal tilbyde samme åbningstid som 
de kommunale ordninger, og vi skal op
kræve mindst samme forældrebetaling.

I skoleåret 1990-91 har vi haft åbent 
11.30-17 på skoledage og fra 8-17 på sko
lefridage, bortset fra 3 ugers sommer
ferielukning.

Vi startede med kun 10 børn men er nu 
oppe på 18 og jeg har derfor fra december 
fået Lise Rostgaard som medhjælp.

1991-1992
Skolefritidsordningen har åbent 7-8 og 
11.30-17.00 på skoledage og 7-17.00 på 
skolefridage. Der kan evt. blive åbent hele 
sommerferien, hvis der skulle vise sig et 
stort behov herfor.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 
25 børn, så efter sommerferien vil vi blive 
3 medarbejdere i det daglige arbejde. Der 
åbnes mulighed for et endnu mere spæn
dende aktivitetsudvalg for børnene.

Dagens gang
Vi giver nu børnene to mellemmåltider om 
eftermiddagen. Kl. 13 frugt og grøntsager 
og en gang om ugen varm mad, som 
børnene selv vælger og laver.

Kl. 15.00 er der rugbrød, boller, flutes 
eller hvad vi nu har lysttilatbage.

Hver uge i vinterhalvåret har vi des
uden et emne, som børnene har valgt.

F.eks. har vi samlet frimærker, været i 
svømmehallen, bygget fuglekasser, ar
bejdet med marmorering, lavet keramik 
o.s.v. o.s.v. og meget andet.

Ferieaktiviteter
I skoleferierne tager vi på udflugter f.eks.: 
Badeland, Terrariet, Fugleparken, Skøjte
hallen, Kælketur og meget mere.

Maries Kolonihavehus
Vi har købt en kolonihave på Falen (ikke 
så langt fra Friluftsbadet), hvor børnene 
kan dyrke hver deres lille stykke jord, hvis 
de har lyst.

Desuden skal de største børn på fiske
tur i juni og den første uge af sommerferi
en tager vi i sommerhus på Fejø.

Nye lokaler
Efter sommerferien rykker vi over i Nyen- 
stad på stueetagen, så vi får lidt mere 
plads. Bl.a. får vi vort eget køkken.
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Dagbog fra Børnehaveklassen
1990 6.-7.2. Børnene laver fastelavnshatte
29.8. Strandtur til Kerteminde i strå- sammen med deres forældre.

lende solskin, hvor vi samlede 112 Vi slår katten af tønden sam
sten og andet »godt« fra havet. men med 1 w Og b0||er Og

5.9. Efter at vi havde haft emne om saftevand.
færdsel var vi på færdselssko- 2. Vi var på kælketur i Åløkkesko-
le- ven sammen med 1.-2. kl. og

19.-20.8. Hyttetur til Blæsbjerghytten havde vores madpakker med.
sammen med 1.-2. kl. 25.2. Emneuge om frost-, sne og tø-

4.10. På efterårstur til Hunderup Sko- vejr, hvor vi bl.a. snakkede om
ven sammen med 1. kl., hvor vi hvilke fugle der tager sydpå om
bl.a. samlede bøgeblade. vinteren.

9.10. Vi sov på høloft sammen med 5.3. Åbent hus-dag for nye børne-
1-2. kl. i forbindelse med vores haveklassebørn.
arbejdsmarkedsundervisning. 12.3. Besøg af 6. kl. eleverne, hvor vi

11.10. Vi sluttede ugen af med høst- klippede påsketing og hygge-
fest sammen med søskende og de os med en kage, de havde
forældre i gymnastiksalen. bagt.

12.10. Trimdag, vi klarede turen med 2.4. Åbent hus-dag for nye børne-
højt humør. haveklassebørn.

22.10. Åbent hus hele ugen. 17.4. Anemonetur til Hunderupsko-
5.11. Emneuge om sund og usund ven-

mad, hvor vi bl.a. var på torvet 22.4. Emneuge om vand, hvor vi bl.a.
og hente gulerødder. besøger Tarup vandværk.

2.12. Juletur med søskende og for- 7.5. Åbent hus-dag for nye børne-
ældretil Langesøskoven. haveklassebørn.

13.12. På besøg hos Skægspire og se 8.-9.S. Åbent hus
»Hans og Grete«. ^gg_ -j-ur tj| Zoologisk Museum i

1991: Svendborg.
15.1. Nogle af eleverne fra 6. kl. hav- 22.5. Emneuge om H.C. Andersen

de inviteret os i skolekøkkenet, med bl.a. et besøg ved vaske-
hvor vi lavede pitabrød m/fyld. pladsen

5.2. Åbent hus-dag for nye børne- g.g Besøg på Dyrskuepladsen,
haveklassebørn.

fik
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»Fængslende 
koncerter«!

Den 21. januar 1991 havde skolen besøg 
af de kendte musikere, nemlig Bjarne Jes 
Hansen og Niels Martinussen.

De underholdt elever fra de små klas
ser samt inviterede børn fra børnehaver i 
nærheden. Det var en koncert, hvor tilhø
rerne fra første øjeblik var med og fuld
stændig grebet af den fascinerende må
de, sangene blev præsenteret på.

Bjarne Jes Hansen har selv skrevet 
sangene, og han og Niels Martinussen er 
eminente til at engagere deres tilhørere.

En times underholdning - tiden fløj af
sted!

Den 17. april 1991 havde vi igen besøg 
af engagerende musikfolk, gruppen 
»SING-SING« bestående af Mikkel Søby, 
Morten Bolvig og Henrik Lauenberg. De 
fremførte en fængslende »work-shop« 
om, hvordan man arbejder i pladestudie i 
dag med computere, synthesizere, key
boards, sampling etc.

Eleverne blev inddraget i koncerten, 
og denne koncert kan være med til at 
fjerne fremmedgørelsen over for »hit-li
ste« musikken.

Gruppen formåede på en enkel måde 
at forklare, hvordan man laver en »hit-pla
de«.

Børnene havde en stor oplevelse og 
råbte til sidst under rungende klapsalver: 
»MERE! MERE! EKSTRANUMMER!« og 
ét enkelt nummer mere fik vi så.

Til denne koncert var det 3.-7. klasse, 
som var tilhørere.

Vi håber på lignende koncerter i det 
nye skoleår.

Villy Bartholin Madsen

Skole 
koret!

Koret har fra skoleårets begyndelse be
stået af elever fra 4. til og med 7. årgang, 
og det har været en fordel, at vi udvidede 
tilgangen med 4. årgang.

Koret har deltaget ved morgensang og 
med Lucia-optog, og det medvirkede ved 
juleafslutningen i Skt. Hans kirke og af
holdt forårskoncert i april.

Ved forårskoncerten opførtes bl.a. en 
musical »Den sure prinsesse«, hvor ele
ver fra 7. årgang selv havde skrevet re
plikkerne.

Koret har øvet et modul ugentlig, og de 
har været positive og spændende at ar
bejde med. Det har været os en stor glæ
de, at så mange har ønsket at deltage i 
korundervisningen. Der har hele året væ
ret over 30 elever. Vi håber, at interessen 
for koret bevares også i det nye skoleår.

Vi kan allerede nu afsløre, at der er 
planlagt et korstævne med andre private 
skolers kor i november, hvor sangpæda
gogen John Høybye vil instruere og diri
gere.

Sanglærerne
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MOTORIK/ 
ekstragymnastik
I august 1987 indledtes et forsøg med 
speciel træning af elever med behov for 
støtte i den motoriske udvikling.

Fra august 1989 blev dette et fast tilbud 
inden for rammerne af skolens støtteun
dervisning.

Formålet med træningen er at søge at 
løse motoriske problemer, idet en del un
dersøgelser tyder på, at der kan være 
sammenhæng mellem indlæringsproble
mer og mangelfuldt udviklet motorik.

Hvert efterår observeres alle børneha
veklasseelever af motoriklærere og skole
læge i samarbejde med børnehaveklas
selederen. De elever, der skønnes at kun
ne få gavn af denne ekstragymnastik, til
bydes 2 ugentlige lektioner.

Motorisk er der sket store fremskridt for 
de elever, som hidtil har deltaget i under
visningen. En del skyldes nok almindelig 
udviking og modning, men der er ingen 
tvivl om, at denne modningsproces frem
mes ved ekstra indsats.

Fælles for eleverne har der herudover 
været en mærkbar stigning i graden af 
mod og selvtillid og dermed lyst til at prø
ve kræfter med nye ting.

Om dette også vil føre til forbedring af 
den øvrige indlæring er ikke muligt at si
ge, men vi er overbeviste om, at indlæ
ringsmulighederne vil styrkes i takt med, 
at motorikken bedres, og at der derved 
»frigives« energi til mere boglige aktivite- 
ter- Kirsten Hansen,

Turen til 
Blæsbjerg!
Den 19. og 20. september drog 30 elever 
fra børnehaveklasse - 2. klasse afsted 
sammen med 4 lærere. Turen gik til Blæs- 
bjerghytten ved Langesø. Selvom det ik
ke netop var solskin hele tiden, havde vi 
en dejlig tur.

Børnene fik brugt en masse kræfter på 
en dejlig spadseretur i skoven (vi gik kun 
lidt vild). Bagefter gik det løs med leg og 
konkurrencer.

Efter aftensmaden var der hygge om
kring pejsen og godnatlæsning.

Endelig kunne ungerne så få lov at kry
be til sengs i køjerne og lyse med lomme
lygterne. Det havde de glædet sig særlig 
meget til.

Næste dag gik med morgenmad, op
rydning og frokost, inden vi blev hentet 
igen kl. 13.

Det var en dejlig tur, hvor vi alle fik lært 
hinanden godt at kende.

Gurli Klercke, Merethe Bundgaard, 
Alice Mosegaard og Grethe Larsen

Skolepatruljen
Skolepatruljen har nu eksisteret i 
ca. 2 år og i dette skoleår havde 28 
unge mennesker meldt sig.

I gør et godt stykke arbejde, som I 
skal have tak for.

I eftersommeren var vi en tur i 
Sommerland Syd, sammen med 
skolepatruljemedlemmerne fra 
Friskolen og vi havde en hyggelig 
dag.

I løbet af året bliver det til mange 
biografture - et besøg på Albani og 
en fest på Risingeskolen.

Merethe Bundgård
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10. klasse... et slappe af år???
Nej, absolut ikke. 10. klasse er ikke et 
slappe af år, som mange siger, det taler 
vores erfaringer i hvert tilfælde imod. Al
lerede de første par uger væltede de 
første lektier ind over os. Først i skoleåret 
havde vi en hyggelig weekend med 
praktisk arbejde, såsom at lave invitatio
ner til en sammenkomst for tidligere 10. 
klasser, samt maling af klasseværelse 
m.m.. Denne weekend blev hovedsage
ligt brugt til at ryste de to klasser sam
men. De fire første dage af ugens hver
dage er baseret på almindelig skole
gang med lektielæsning som i 9. skole
år, dog på et højere plan. Fredagen, 
ugens højdepunkt er anderledes end de 
øvrige dage, idet der bliver taget fat på 
en masse frit valgte emner, f.eks. politik, 
show og mystik.
Desuden har vi tjent penge til vores pari
sertur. Forskellige andre praktiske opga
ver, bl.a. kalender og boden, har vi også 
fået gennemført. En månedstid før trim- 

dan vi kunne tjene flere penge, da en 
foreslog, at vi kunne cykle i stedet for at 
løbe. Så kunne vi få nogen til at sponso
rere de kilometer vi kørte. Robert var 
med på ideen. Da løbet var kørt, havde vi 
tjent cirka 5.000 kr.
Vi har i år, som i 9. klasse, været i er
hvervspraktik. Normalt er man kun ude i 
en uge, men vi har været ude i fjorten 
dage. Dette har gjort, at vi har fået et 
større indblik i, hvordan man arbejder 
ude i erhvervslivet. Dette har været til 
stor hjælp for nogen i bestræbelserne på 
at finde ud, af hvilken uddannelse man 
vil tage efter 10. klasse. Vi vil håbe for de 
nye, som skal gå i 10. klasse, at dette vil 
fortsætte.
10. klasses krav er for nogen nok på et 
noget højere plan end forventet.
10. klasse har for de fleste af os været et 
udbytterigt år. Hvis der går rygter om, at 
det ikke kan betale sig at gå i 10. klasse, 
så tro det ikke. Prøv det selv!!
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9.a til Ungarn
D. 31.8 mødtes vi med klassen fra Smø
rum på skolen. Derfra kørte vi med en 
gammel bus til Ungarn. Det tog ca. 30 
timer. Vi boede på et vandrerhjem der
nede: Fogado Sport.

Vi skulle arbejde to dage på en planta
ge. Der skulle vi samle rådne blommer, 
og især Thomas var meget aktiv (for en 
gangs skyld). Vi var også i Budapest, ved 
Donauknæet, Balatonsøen og til en ka
tolsk messe. Nogle af os var til koncert 
med Tina Turner, mens de andre var i
Budapest.

En aften var vi på et ungarsk diskotek 
og der fik Kirsten og Poul rigtigt svinget 
bagdelene.

Vi havde skam en sjov og hyggelig tur.
Pernille og Tine

9. b’til Frankrig
Mandag d. 3.9. kl. 16.52 tog 15 elever og 3 
lærere med toget fra Odense. Det var 18 
spændte og forventningsfulde personer, 
som stak næsen mod syd.

9. klasserne
o ■pa rejse

Vi ankom til 
Arles,hvorvi skulle 
på Hotel Lamatine, ca. 1 
døgn efter, og vi var meget 
trætte efter en hård tur uden 
meget søvn (vi skiftede tog 6 gan
ge). Vi badede i Middelhavet, sejlede 
Rhönefloden, besøgte det gamle Pave
palads fra det 14. årh. i Avignon - det var 
meget stort og meget flot - vi spadserede 
på Pont du Gard, den mere end 2.000 år 
gamle romerske aquadukt, som førte 
vand til byen Nimes, og her så vi også 
den romerske arena (les Arenes) og var i 
Aquanim, et af Europas største og flotte
ste badelande - det var fedt!

Vi besøgte les Baux de Provence, en 
ruinby fra Middelalderen, som ligger på 
en 280 m høj, stejl klippe, og vi så et 
fantastisk flot lys- og lyd-show i nogle 
kalkstensgrotte i Val d’Enfer.
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9. c. til London
Med kurs mod Esbjerg Færgehavn tog vi 
klokken 15.02 d. 25./9.-1990 af sted fra 
Odense Banegård.

Ca. klokken 17.30 sejlede vi mod byen 
Harwich i England. Tor Scandinavias 
diskotek var udmærket, blev vi alle hur
tigt enige om, inklusive Vagn, som også 
fik flyttet futterne i takt til musikken på det 
skakternede gulv.

Mødet med vores private familier skul
le foregå i London forstaden Ham om
kring 18.30-tiden 26./9.

Tolv af os kom til at bo i forstaden 
Richmond (ligger ikke langt fra Ham) 

mens de resterende familier boe
de i Ham. I de følgende dage 

vi alt det, man nu skal 
i London.

F.eks. The Tower, hvor de britiske 
kronjuveler bliver opbevaret. Big Ben, 
verdens mest præcise ur. Vokskabinet
tet Madam Tussaud’s som, vist nok, de 
fleste syntes var skuffende.

Torsdag aften var vi i teatret for at se 
musicalen »Les Miserables« med dan
skeren Stig Rossen i hovedrollen som 
Jean Valjean.

Nogle mente, det var udmærket, an
dre mente, at det var rigtig godt.

Lørdag var vi til Lasershow. Det var 
drønflot, var vi alle enige om, men rime
ligt langtrukket, så selv lærerne fik hvilet 
øjenlågene.

Det var med tungt hjerte, vi forlod vo
res værtsfamilier, som vi alle havde fået 
snakket en hel del med, - og i det hele 
taget England

Charlotte 9 c.

Søndag 
formiddag 
skulle vi desværre 
allerede med toget 
hjem igen, og den sid
ste nat, vi var i Frankrig,
blev hård, for vi sov næsten 
ikke den nat. Det var en virkelig god tur!

Sajid, Claus, Lykke, Jannie og Marianne



Sommer
ferie!
Skoleårets 
afslutning bliver

Fredag den 21.6. 
kl. 10 
i skolegården 
Eleverne møder 
kl. 9.30

Forældre, jubilarer 
og øvrige venner 
af skolen er 
meget velkomne 
til at deltage.

Skolebiblioteket!
Det er dejligt at konstatere, at læselysten 
blandt vore elever stadig er stor, men 
desværre kan vi ikke opfylde alles ønsker, 
selvom vi gør meget for at kunne tilbyde 
de bøger, som eleverne ønsker.

På trods af betrængt økonomi er vor 
bogbestand øget betydeligt, idet vi fik 
mulighed for at overtage bøger fra ned
lagte skolebiblioteker, og eftersommerfe
rien vil biblioteket derfor være forøget 
med adskillige reolmeter.

Vi opfordrer lånerne til at overholde vo
re låneterminer og sørge for at få de lånte

Lånetiden er 1 måned for bøger og 14 
dage for tegneserier og tidsskrifter.

Vi opfordrer alle lånerne til at se godt 
efter i gemmerne derhjemme og være på
passelige med at få alle lånte bøger afle
veret senest den 7. juni 1991. Vi skal 
have bøgerne hjem for at gennemgå dem 
og for at få dem til reparation, som træn
ger dertil.

Biblioteket har betjent elever og lærere 
med udlån af såvel egne bøger, som med 
bøger og andet undervisningsmateriale 
hjemskaffet fra Amtscentralen og andre 
institutioner, som råder over materialer, 
der kan benyttes i undervisningen.

Tak for et godt udlån og samarbejde.
Skolebibliotekarerne
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SKOLEBODEN
Fra d. 23.10.1989 har 8. og 10. klasser 
på skift stået for driften af skolens bod. 
Eleverne sørger selv for bestilling og 
afhentning af varer, salg og opryd
ning.

De har arbejdet meget selvstændigt 
og ansvarsbevidst, har selv bestemt, 
hvilket vareudbud boden skal have og 
har fastsat priserne, der er yderst ri
melige, selv om et af formålene med at 
eleverne har overtaget boden er, at 
klasserne på denne måde får et til
skud til de rejser, de har planlagt i 9. 
klasse.

Det er vedtaget, at 8. årgang for fremti
den skal drive boden. Valget af netop

denne årgang begrundes med, at der 
i dette skoleår endnu ikke er de man
ge afbrydelser på grund af termins
prøver, praktikperioder og afgangs
prøver.

De år, hvor der kun er to 8.-klasser 
kan andre årgange overtage driften af 
boden for en periode.
FORMÅLMED
ELEV-DREVET BOD:

at

at

at

udvikle selvstændighed 

udvikle ansvarsbevidsthed 

sørge for mad til skolens øvrige 
elever.

PRISLISTE I SKOLEBODEN

Cacaomælk

Juice

Toast

Boller

350
350
6.00
3.00

Mælk

Ostestænger

Sundt slik

Æbler

250
1.00
350
3.00

Boller 
med pålæg 4.00

Der tages forbehold for udsolgte varer 
og prisændringer.
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Timefordelingsplan 91/92

Årg. 
Fag

Bhv. kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dansk 20 8 10 10 8 8 8 7 7 7 7

Matm. 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4

Relg. 1 1 1 2 2 1 1 1

Eng. 4 3 3 3 4 3

Tysk 4 4 5 4

Hist. 2 2 2 2

Geo. 2 2

Bio. 2 2

Orien. 3 3 3

Sam.or. 2 2 6

Fysik 2 2 2 2

Kemi 2

Hj.k. 2 2 2 2

Sløjd. 2 2

Hånda. 2 2 2 2

Musik 2 2 2 2 2 3

kor 2 2 2

Formn. 2 2 2 2 2

Id/sv 2 2 2 3 3 2 2 2 2

Fransk 4

Mask. 2 2

Data 2 2

Kl.t. 1 1 1
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Villy Bartholin
Madsen:
Tysk, musik, kor, 
bibliotekar.

Merethe Bundgaard:
Børnehaveklasseleder.

Rut Elmer Jensen:
Samtidsorientering, 
matematik, tværfag -10. 
årg., historie, 
lærerrådsformand.

Michael Graugaard:
Tysk, engelsk, idræt, 
samtidsorientering 
fysik.

Ruth Brandt:
Dansk, matematik, 
religion.

Jens Hagedorn: 
Dansk, tysk, sløjd, 
orienteringsfag.

Jane Brinkløv:
Dansk, engelsk, religion, 
fransk, bibliotekar

Kirsten Hansen: 
Dansk, tysk, idræt, 
motorik, matematik, 
religion.
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Jørgen Rasmussen 
Dansk, matematik, tysk, 
idræt, orienteringsfag.

Jytte Kannegaard:
Dansk, engelsk, 
samtidsorientering, 
religion.

Gurli Klercke:
Dansk, orienteringsfag, 
matematik, religion.

Birte Lange: 
Dansk, engelsk, tysk, 
idræt, håndarbejde, 
formning, religion.

Grethe Larsen:
Matematik, 
orienteringsfag, religion, 
viceinspektør.

Robert Larsen:
Matematik, idræt, 
orienteringsfag, tværfag ■ 
10. årg.

Poul Knudsen:
Dansk, orienteringsfag, 
idræt, religion, 
skoleleder.

Anette Lauridsen:
Dansk, idræt, musik, kor, 
orienteringsfag.
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Grete Madsen:
Fysik, matematik.

Alice Mosegaard:
Dansk, religion, 
støtteundervisning.

Vagn Olsen:
Dansk, orienteringsfag, 
matematik,
skolevejleder.

Miriam Rasmussen:
Dansk, engelsk.

Anne Møller:
Dansk, engelsk, 
formning, religion, idræt.

Birgit 
Steen-Andersen
Dansk, matematik, 
motorik, orienteringsfag, 
idræt, religion.

Rita Nielsen:
Hjemkundskab.

KajTherkelsen:
Matematik, tysk, 
orienteringsfag, 
støtteundervisning.
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Børnehaveklasse, klasselærer: Merethe Bundgård.
Martin M., Kasper, Jasmin, Martin, Steffen, Birgitte, Henriette, Adam, Mark, Kim, Jais.

1. a., klasselærer: Gurli Klercke.
Sansie, Samira, Louise, Daniel M., Mikkel, Ninna, Vahab, Daniel.
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2. a., klasselærer: Grethe Larsen.
Michela, Mette, Didde, Britta, Denniz, Tomas, Casper, Pernille, Camilla, Nicky, Najam, Dennis, Waqas, Sahar, 
mangier: Heidi.

3. a., klasselærer: Birthe Lange.
Christina H„ Klaus, Michael, Jannie, Brian, Anja, Bara, Bikke, Osman, Christina P, Mudderser, Diana, Susie.
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3. b., klasselærer: Ruth Brandt
Shazia, Christina, Carl Frederik, Simon, Benjamin, Anja, Kenneth, Elahe, Michelle, Vicki, Jesper, Stephanie, 
Christian, Stine, Louise, Camilla.

4. a., klasselærer: Margrethe Wendel Hansen/Lis Pedersen.
Signe, Maria, Lea, Daniel, Stina, Peter F, Bettina, Asma, Majbritt, Sune, Per, Marc, Henrik, Jacob, Jimmi, Niels, 
Reza, Troels, Peter M., Magnus, Thomas.
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5. a., klasselærer: Alice Mosegård.
Morten, Kenneth, Nicolai, Thomas, Rene, Marlene, Anne Lene, Tanja, Mette, Søren, Mads, Christian, Niels 
Christian, Maria.

5. b., klasselærer: Jørgen Rasmussen.
Benjamin, Simone, Anna, Kristoffer, Tina, Thomas, Michael, Casper, Maria, Marco, Hoda, Flemming.
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6. a., klasselærer: Birgit Steen-Andersen.
Bo, Sine, Monika, Claus, Britt, Morten, Jane Louise, Mette, Steffen, Vibeke, Tenna, Lea, Rikke, Lubna, mangier: 
Trine.

6. b., klasselærer: Annette Lauridsen.
Tit, Maj-Brit, Louise, Hans-Erik, Maria, Casper, Thomas, Jacob, Karina, Camilla, Morten.
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7. a., klasselærer: Gurli Klercke
Allan, Brian, Martin, Allan, Malene H., Tina B., Pia, Claes, Anders, Sulman, Kristina, Mette, Tina N., Ditte H. 
Thomas, Mads, Malene S., Sandra, Ditte M., Christina D.

7. b., klasselærer: Grethe Madsen.
Nicolai F., Tommy, Kristine S., Camilla D., Camilla N., Sanne, Birgitte, Lars, Kirsa, Ann Berit, Karina, Kristine K., 
Ricky, Anja, HenrikP., NicolaiG., Christopher, Maria, Henrik Br.
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8. a., klasselærer: Jens Hagedorn.
Martin N., Peter M., Mikael, Jonas, Ronnie, Lars, Charlotte A., Pernille, David, Berit, Pia, Lotte S., Lotte B., Rikke, 
Cille, Belinda, PeterS., Benjamin. Charlotte M.. Winnie, Maria, Martin D

8. b., klasselærer: Vagn Olsen.
Tina, Per, Jimmi, Martin, Mike, Thomas, Lise, Lene, Sandra, Maibritt, Camilla, Maria, Kathrine, Claus, Johan, 
Anja, Liza, Sara, Bjørn, mangler: Tania, Maria, Morten.
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9. a., klasselærer: Kirsten Hansen
Klaus, Jeppe, Kim, Bjarke, Jens, Tue, Rene, Karina, Tina, Kristina, Lars, Pernille, Tine, Pia, Charlotte, mangier: 
Thomas, Svend.

9. b., klasselærer: Jane Brinkløv.
Sajid, Jacob, Martin, Susan, Jannie, Mikkel, Jeanette, Gitte, Christian, Lykke, Dorthe, Pia, Mette, Claus.
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9. c., klasselærer: Jytte Kannegaard
Benjamin, Jacob, Jesper, Casper, Charlotte, Sanne, Mette, Flikke, Anders, Lene, Kirsten, Line, Ninja, Bitten, 
Lisbeth. Bjarke, Mette H.

10. a., klasselærer: Anne Møller/Lise Rostgaard
Heidi, Bente, Mette, Allan, Kent, Hanne, Randi, Mette K. Gitte, Heidi M. H„ Lise, Thomas, Anne.
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10. b., klasselærer: Miriam Rasmussen.
Thomas, Ulrik, Henrik, Bo R., Bo K., Morten, Jane, Dorthe, Bodil, Ann, Malene, Hanne, Thomas, Stinne, 
Michael.
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25 års jubilarerne 1991
Realeksamen 1966 - Drengeskolen

Real A: Niels Christian Grønlykke, Knud Erik Hansen, Lars Bo Hansen, Peter Rødbro Hansen, Poul Mose 
Hansen, Steen Lehrmann Hansen, Poul Christian Ernst Heltzen, Niels Heini Jarl-Pedersen, Finn Bregne 
Johannessen, Bent Jørgen Jyderup, Lars Nørgaard Knudsen, Niels Enghave Larsen, Keld Linhøft, Peter 
Luxhøj, Ove Madsen, Tommy Poul Madsen, Henrik Jakobik Pedersen, Nils Jørn Juul Stærmose, Niels Anders 
Søfelde-Hansen, Hans Henning Westergaard, Niels Henrik Wolf.

Real B: Holger Bluhm, Ebbe Durck, Jan Erik Edrén, Hans Peder Hansen, Niels Christian Hansen, Niels Kristian 
Holst, Aage Ingerslev, Bent Tørrild Kristensen, Tom Nyhuus Kristoffersen, Per Euchen Larsen, Henrik Michael 
Nielsen, Ole Nygaard, Ole Leon Ottosen, Flemming Holm Pedersen, Torben Strange Pedersen, Steen Rønlev- 
Knudsen, Bent Erik Stålgren, Viggo Linde Thomsen.
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25 års jubilarerne 1991
Realeksamen 1966 - Pigeskolen

A klassen: Inger Marie Birklum, Mette Lise Brix, Sara Mari-Ann Christensen, Anne Esbjerg, Marianne Louise 
Hansen, Ulla Birgit Johansen, Helle Vibeke Jørgensen, Inger Merete Lund, Karen Aase Kirkebæk Pedersen, 
Kirsten Louise Plinussen, Lis Wiberg, Bente Viingaard.

B klassen: Birhte Muldtofte Andersen, Marianne Jette Hansen, Kirsten Heering, Ulla Kristina Cullberg Jensen, 
Jytte Irene Jespersen, Grethe Pelly Madsen, Hanne Meyn, Inge Merethe Nielsen, Anne Merethe Lohmann 
Hasmussen, Ulla Schorling, Sonja Yndgaard, Dorthe Yssing.

Statskontrolleret prøve efter 9-klasse 1966
Else Andersen, Karla Jørgensen, Ruth Dreyer Madsen, Mette Olsen, Jytte Egegaard Sørensen.
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GEM MIG, JEG KAN BRUGES IGEN OG IGEN!

Ferieplan for 
skoleåret 1991 /92
Sommerferien slutter 
Efterårsferie (uge 42) 
Juleferie 
Vinterferie (uge 8) 
Påskeferie 
Store Bededag 
Kristi Himmelfartsdag 
Fridag 
Grundlovsdag 
Pinseferie 
Sommerferie begynder

(de nævnte dage er inklusive).

7. august 1991
12. oktober-20. oktober 1991
21. december 1991 -1. januar 1992
15. februar-23. februar 1992
11. april-20. april 1992
15. maj 1992
28. maj 1992
29. maj 1992

5. juni 1992
6. juni-8. juni 1992

20. juni 1992

Skolepengerater pr. 1. august 1991
Børnehaveklasse 400.-
1.-5. klasse 460.-
6.-7. klasse 500.-
8.-10. klasse 530.-

Skolepenge betales i 12 rater.

marbejde - Tryg hed i hverdagen




