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Årsskrift 88/89

Marie Jørgensens Skole



HENVENDELSER:
Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 

5000 Odense C
Tlf.: 6612 46 71 (kontor)

6617 87 74 (lærervær.)
6612 20 74 (viceinsp.)

Postgiro: 51018 75
Kontortid: 8.00-14.00
Skoleleder: Poul Knudsen 

privat tlf. 6615 69 91
Viceskoleinspektør: Grethe Larsen
Skolens bestyrelse: 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: Sognepræst J.E. Madsen
Forældre-lærer- 
foreningens formand: Thor Lethenborg
Skolesekretærer: Inge Christiansen 

Rita Olsen
Lærerrådsformand 
89/90: Jane Brinkløv
Skolevejleder: Vagn Olsen 

privat tlf. 66170312
Skolebibliotekar: Villy Bartholin Madsen
Pedel: Kurt Eriksen
Skolesundheds
plejerske: Benthe Dyrbye-Skovsted 

fredag: 9.30-12.00 
evt. mandag efter aftale

Elevrådsformand 
89/90: Lise Lotte Vedel Hansen, 10. kl.



Drengeskolens bygninger 1989.

Pigeskolens bygninger 1989.
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Modulordning
Med indførelsen af modulordningen vil skoledagen få et ændret 
udseende. Som det fremgår af de nedenfølgende ringetider. Vi 
forventer, at mange af de små elever, der har fri efter 2. modul, 
bliver på skolen i det efterfølgende frikvarter. Der er naturligvis 
tilsyn. På den måde vil vi også kunne tilpasse skolebusafgangen kl.
11.55 hertil. Der er ligeledes tilsyn fra kl. 8.00 - 8.15, hvor undervis
ningen begynder.

Ringetider
8.00- 8.15 Frikvarter
8.15- 9.35 1. modul
9.35-10.05 Frikvarter

10.05-11.25 2. modul
11.25-11.55 Frikvarter
11.55-13.15 3 modul
13.15-13.35 Frikvarter
13.35-14.55 4. modul

»MARIEHØNEN«
Skolens nye nyhedsbrev udkommer 9 gange næste år. Her er 
datoerne, så I kan glæde jer:

Fredag, d. 8. september 1989
Fredag, d. 6. oktober 1989
Fredag, d. 3. november 1989
Fredag, d. 1. december 1989
Fredag, d. 3. februar 1990
Fredag, d. 2. marts 1990
Fredag, d. 6. april 1990
Fredag, d. 4. maj 1990
Fredag, d. 8. juni 1990



Til skolens forældrekreds 
og andre medlemmer 
af skolekredsen
I det nu snart forløbne skoleår har der 
været megen aktivitet på skolen.
Lærerrådet er gået meget aktivt ind i at 
forberede skolen til de ændrede vilkår, 
som skabes af, at børnetallet i Danmark 
er mindre end tidligere, og tilskudsforhol
dene for de private skoler er ændret dra
stisk.
Angående elevtallet kan vi glæde os over 
en god tilgang af elever til de ældste 
klassetrin, men tilgangen til de yngste 
klasser kunne være større. Vi må imøde
se et lille fald i elevtallet til det kommende 
skoleår.
De besparelser, som vi må påtage os 
som følge af de lavere statstilskud, vil 
medføre, at undervisningen skal gen
nemføres med et mindre forbrug af lærer
timer. Dette kan klares uden at forringe 
undervisningen i de centrale skolefag, 
men naturligvis ikke uden at det kan 
mærkes på forskellige måder.
Andetsteds i dette hæfte kan man læse 
om en ny tilrettelæggelse af elevernes 
skoledag.
Efter at have været ansat ved Marie Jør
gensens Skole i 30 år, deraf de sidste 20 
år som leder, trækker jeg mig tilbage 
med udgangen af indeværende skoleår.
I 1959 blev jeg ansat ved Pigeskolen og 
jeg mødte en flok søde og snaksomme 
fynske piger. I 1969 blev jeg ansat som 
leder og fik den opgave at sammenlæg
ge Drengeskolen og Pigeskolen til den 
fællesskole, vi kender i dag. Det var en 
spændende og krævende opgave, som 
heldigvis lykkedes takket være gode 

medarbejdere. Jeg har haft den glæde 
gennem årene altid at have mange gode 
medarbejdere. En hjertelig tak til jer alle.
I årene som skoleleder har jeg haft kon
takt med mange hjem og har følt, at man
ge forældre mødte skolen og mig med 
tillid. Det vil jeg gerne bringe en stor tak 
for og bede om, at min efterfølger må 
blive mødt med samme tillid.
I skolens bestyrelse har jeg samarbejdet 
med forskellige valgte bestyrelsesmed
lemmer gennem årene og har altid mødt 
en levende interesse for skolens liv og 
vækst. Skolens nuværende formand har 
siddet i bestyrelsen i hele min tid og væ
ret formand næsten hele tiden. Ham skyl
der jeg en speciel tak for godt samarbej
de. Til alle øvrige bestyrelsesmedlemmer 
- nuværende og tidligere - retter jeg en 
stor tak for de forløbne år.
I de seneste år har tilgangen af elever til 
de yngste klasser været vigende. Det 
medfører, at min kone, Karen Margrethe 
Bach, som er ansat som skoleassistent 
og har sin gerning med de yngste elever, 
må fratræde sin stilling med skoleårets 
udgang.
For hendes vedkommende er det 11 års 
ansættelse, som slutter, og det er med 
vemod hun må sige farvel til elever og 
kolleger.
Men alt i alt har vi begge haft en lang 
række gode år ved Marie Jørgensens 
Skole, og vi ønsker det bedste for dens 
fremtid.

Viggo Bach
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Skolepenge
Skolens bestyrelse har vedtaget, at for 
elever, som indmeldes i skolen efter 1. 
januar 1989, skal der betales et indmel
delsesgebyr på kr. 200.-. Beløbet beta
les, når indmeldelsen er endelig aftalt. 
Skolepengerater pr. 1. august 1989:
Børnehaveklasse ................. kr. 375,00
1 .-5. klasse .......................... kr. 430,00
6 .-7. klasse ......................... kr. 465,00
8 .-10. klasse ...................... kr. 495,00
Skolepenge betales i 12 rater.
For at modvirke, at udgiften bliver for stor 
for familier med flere børn i skolen, gæl
der følgende regler for søskendemode
ration:

For det næstældste barn betales 2/3 
af den normale rate. For det tredie- 
ældste barn betales 1/3 af den norma
le rate. For det fjerdeældste barn be
tales der intet. Beløbene afrundes 
dog altid opad til det nærmeste krone
beløb, som er deleligt med fem.

I august 1982 indførte vi en rabatordning 
for forældre, som betaler for et helt skole
år forud. Det gav et så godt resultat, at vi 
fortsætter denne rabatordning. Derom 
nærmere sammen med giroblanketterne 
til indbetaling. Skolepenge indbetales på 
giro 5 10 18 75 inden den 10. i hver 
måned. Giroblanketter udleveres fra sko
len. Restancer forrentes med 10% p.a.

Tilskud til skolepenge
Det beløb, som stilles til rådighed for de 
private skoler til nedsættelse af skole
pengene, er desværre ikke stort nok til, at 
alle, som har et berettiget ønske derom, 
kan få en rimelig nedsættelse.
Derfor bliver det svært at få hel eller delvis 
friplads på skolen i året 1988/89.
De, som ønsker at søge om tilskud til 
skolepengene, bedes udfylde en blan
ket, som udleveres til alle i begyndelsen 
af skoleåret. Skolens bestyrelse vil så 
fordele det beløb, der er til rådighed, efter 
bedsteskøn.

»Skole
biblioteket«
Marie Jørgensens skole har siden slut
ningen af 70’erne haft et skolebibliotek, 
som siden da har været under kraftig 
udbygning.
Biblioteket råder nu over 7700 bøger for
delt på skøn- og faglitteratur foruden et 
stort antal klassesæt.
Bøgerne kan hjemlånes af eleverne og 
dermed give dem gode oplevelser og 
nyttige kundskaber.
Udvidelsen af bogbestanden i det forløb
ne år har i særdeleshed været inden for 
faglitteratur til de mindste årgange og 
mellemgruppen (1.-8. klasse) og skønlit
teratur til de ældste klasser.
Bogudlån foregår således, at eleverne 
kommer sammen med deres klasselæ
rer på biblioteket én time hveranden uge. 
Læreren/bibliotekaren fører kontrol med 
at bøgerne bliver stemplet rigtigt.
Ingen bøger må forlade biblioteket 
uden at være stemplet.
Lånetiden er højst 1 måned.
Ved bogaflevering sørger lærer/skolebi- 
bliotekar for at bøgerne stilles på »retur
reolen«, efter at bogkortet med det rigtige 
registreringsnummer er sat i bogen.
Foruden de faste lånetider har biblioteket 
»Frit Åbent« 2 timer ugl. i skoletiden.
Endvidere betjener skolebiblioteket læ
rerne med hjemlån af undervisningsma
teriale fra bl.a. Amtscentralen, Landscen
tralen og Statens Filmcentral.
Biblioteket betjenes af Jane Brinkløv og 
Villy Bartholin Madsen.

B.M.
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Et livsværk afsluttes

Med udgangen af indeværende skoleår 
forlader skolebestyrer Viggo Bach efter 
eget ønske Marie Jørgensens skole.
Dermed afsluttes et livsværk - nøjagtig 30 
års gerning ved skolen. Viggo Bach blev 
ansatsom lærer heri, august 1959 efter i 
5 år at have været lærer ved Brovst priva
te Realskole. Siden 1. august 1969, altså i 
20 år, har Viggo Bach været skolebesty
rer.
I sine unge dage tog Viggo Bach en han
delsuddannelse, men hans lyst og inter
esse stod til lærergerningen, og han tog 
eksamen fra Nr. Nissum Seminarium i 
1954.
Det var i en vanskelig tid for skolen, Vig
go Bach blev leder. Den første store op
gave bestod i at forene de to tidligere helt 
adskilte skoler, der har Marie Jørgen
sens navn: Drengeskolen og Pigeskolen. 
Denne opgave løste Viggo Bach på en 
meget god og heldig måde. Der kom 
tider med et lille elevantal og deraf føl

gende økonomiske problemer, som for
størredes gennem byggeri og myndig
hedskrav om bygningsændringer på 
skolen. I slutningen af 70erne nedlagdes 
de to kurser, som tidligere var en integre
ret del af Marie Jørgensens skole: Kursus 
af 1878 og Odense Studenterkursus. 
Dette gav både administrative og økono
miske problemer
I uhyre trofasthed mod og interesse for 
skolens ve og vel og dens fremgang og i 
et yderst loyalt samarbejde med bestyrel
sen var Viggo Bach primus motor i disse 
forandringer, og det lykkedes at skabe 
fremgang og økonomisk tryghed igen
nem en årrække.
I samarbejdet med Viggo Bach om ledel
sen af skolen har vi altid fornemmet, at 
skolens ve og vel, børnenes trivsel og 
fremgang samt lærerkollegaernes tryg
hed har været ledemotiver. Viggo Bachs 
troværdighed - og en passende grad af 
jysk stædighed - har gjort ham til en god 
samarbejdspartner og en værdig leder
skikkelse, grundfæstet som han også er i 
solid dansk folkelighed og kristendom.
Det er med beklagelse, at vi må konstate
re, at Viggo Bach på grund af et lidt svig
tende helbred, har set sig nødsaget til at 
gå på pension nogle år før tiden. Han har 
sat sit præg på skolen, så hans ånd og 
tone vil leve videre i hverdagen.
Vi er ham megen tak skyldig for godt 
medarbejderskab og dygtigt lederskab 
igennem de mange år, og vi ønsker ham 
og hans kone mange gode - men måske 
knap så travle år - i hjemmet i Korup med 
bedre tid til at dyrke de mange fritidsinter
esser.

Jørgen Larsen
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Afsked med skolen
Overlærer Elisabeth Lehn Simonsen 
valgte at gå på pension pr. 31. december 
1988. Fru Simonsen er datter af Pigesko
lens tidligere leder C.J. Lehn, som var 
leder her fra 1920 til 1950.
Fru Simonsen er født og opvokset på 
skolen og har været lærer her i 40 år, så 
hun har en tilknytning til stedet som in
gen anden i medarbejderkredsen, og det 
er derfor en forbindelse langt tilbage i 
skolens fortid, som her er afbrudt.
Det har især været idræt og formning, 
som fru Simonsen har arbejdet med, og 
hendes krav om orden og præcision har 
været med til at præge mange børn gen
nem en så lang årrække.
Der er sket store forandringer inden for 
skolen i de mange år, og fru Simonsen 
har forstået at leve med i skolen og dens 
hverdag gennem alle årene.
Vi skylder en stor tak for trofast arbejde 
og ønsker et godt otium.

Som følge af en for lille tilgang i børneha
veklassen har skolen beklageligvis ikke 
kunnet opretholde skoleassistentstillin- 
gen. Hvilket betyder, at Karen Margre
the Bach - efter ansættelse siden 1978 - 
ophører sit virke ved skolen med udgan
gen af dette skoleår. Ud over at have 
været medhjælp i børnehaveklassen har 
Karen Margrethe Bach også varetaget 
skolens pasningsordning og har i begge 
funktioner haft med skolens yngste ele
ver at gøre.
Med sin umiddelbare evne til at opnå 
kontakt med børn og vinde deres tillid, 
har Karen Margrethe Bach udfyldt sit job 
på en måde, som har medvirket til at give 
eleverne en tryg og rolig skolestart. Også 
ved arrangementer udenfor den normale 
skoletid har Karen Margrethe Bach ydet 
en værdsat indsats, og der vil være en 

del opgaver i det daglige, som vi andre 
nu må påtage os. Forhåbentlig med sam
me selvfølge som »fru Bach« har gjort 
det. _  _ __

Lærer Jørgen Rasmussen forlod skolen 
med udgangen af skoleåret 1987-88.
Han var lærer her i 2 år og arbejdede især 
med tysk og idræt. Jørgen Rasmussen 
gjorde god fyldest på skolen, og han gik 
ind i arbejdet med iver og interesse.
Han valgte at gå over i arbejdet på en 
efterskole. Vi havde gerne beholdt ham 
her, men ønsker ham en god fremtid i 
den nye gerning.

Lærer Solveig Godthaab har været an
sat her i et år og har især undervist i 
dansk, tysk og engelsk på forskellige 
klassetrin. Hun har gjort god fyldest.
Solveig Godthaab har besluttet at fortsæt
te sin lærergerning ved en anden af by
ens private skoler, og vi håber, hun bliver 
glad for skiftet.

Tiltrædelse

Efter sommerferien tiltræder skolens nye 
viceinspektør, Grethe Larsen.
Grethe Larsen kommer fra en stilling som 
lærer ved Institut Skt. Josef i København, 
og er derfor kendt med privatskoleområ
det. Hendes fagområde er hovedsagelig 
matematik, orienteringsfag og dansk.
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Ny skolebestyrer

Efter at have modtaget Viggo Bachs af
skedsbegæring vedtog bestyrelsen i før
ste omgang at opslå den ledige stilling 
som skolebestyrer ved et internt opslag 
på skolen.
Ved ansøgningfristens udløb var der ind
kommen een ansøgning til stillingen. 
Denne viste sig at være fra skolens hidti
dige viceinspektør, Poul Knudsen.
Bestyrelsen var ikke i tvivl om, at i Poul 
Knudsen havde vi den rette mand til at 
sætte i spidsen for skolens ledelse, og 
Poul Knudsen er derfor udnævnt til sko
lebestyrer fra 1. august 1989.
Poul Knudsen er uddannet på Odense 
Seminarium og tog lærereksamen i 1978. 
Derefter var han i 11/2 år ansat ved Marie 
Jørgensens Skole. Det var med beklagel
se, at vi måtte tage afsked i 1979, fordi 
Poul Knudsen ønskede at prøve kræfter 
med en lærergerning på Grønland.
Efter et 4 årigt ophold der vendte Poul 
Knudsen tilbage til Syd-Danmark, og det 
var så heldigt, at der pr. 1. august 1983 
var en lærerstilling ledig ved skolen. Poul 
Knudsen søgte den og var selvskreven til 
at få den. Den 1. august 1985 blev Poul 
Knudsen udnævnt til viceinspektør og 
har fungeret i denne stilling siden.

Poul Knudsens interesse for den private 
skolesektor og hans dygtige arbejde på 
skolen, både som lærer og viceinspek
tør, har affødt stor respekt såvel i kolle
gers kreds samt i bestyrelsen.
Vi er derfor trygge ved at overlade roret til 
Poul Knudsen fra den 1. august 1989. 
Poul Knudsen har overfor bestyrelsen 
redegjort for, hvilke planer og visioner 
han har for den fremtidige drift af skolen, 
og på denne baggrund ser vi frem til en 
god og spændende tid med Poul Knud
sen som skolebestyrer.
Vi ønsker al mulig held og lykke på den 
ansvarsfulde post samt glæde og tilfreds
hed med arbejdet.
Bestyrelsen ser frem til et godt og trovær
digt samarbejde omkring Marie Jørgen
sens skole i de kommende år og byder 
velkommen.

Jørgen Larsen

Marie Jørgensens 
skoles kor
På skolen har vi et kor, der for tiden 
består af elever fra 5. og 6. årg., med 
speciel interesse for at synge. Koret, der 
har et meget bredt repertoire med sange 
af vidt forskelligt indhold og forskellig ka
rakter, præsenterer deres sange ved lej
ligheder som morgensang, juleafslut
ning i Set. Hans kirke og den årlige for
årskoncert. Vi takker forældrene for den 
gode opbakning til vore arrangementer. 
Endvidere vil koret medvirke ved festlig
heden ved skoleårets slutning.

B.M.

9



4. a’s tur til Svendborg
15.-16. sept. 1988
Vi kørte med tog fra Odense banegård til 
Svendborg.
Derefter tog vi til Zoologisk Museum, 
hvor vi fik nogle opgaver, vi skulle løse. Vi 
sad og spiste vores mad ved blåhvalen, 
og så gik vi til vandrehjemmet.
På vandrehjemmet redte vi senge, og 
bagefter gik vi ned til stranden. Da vi kom 
hjem fra stranden, øvede vi nogle skue
spil, og så spiste vi. Om aftenen spillede 

vi rundbold, og så viste vi de skuespil, vi 
havde øvet på.
Senere skulle vi i seng og sove. Om mor
genen fik vi morgenmad, og vi smurte 
madpakker til middagsmaden. Vi tog til 
fattiggården, og så tog vi toget tilbage til 
Odense.
Det var en meget spændende og sjov 
tur, vi havde.

Jø. 4. a

»ØNSKEHUS«
3. b har været i »Ønskehuset« fra den 
31.8.-2.9.1988. Her er børnenes kom
mentar til deres »Ønskehus«: Kristoffer: 
Der var god plads til at løbe på.
Casper: Vi fik for lidt mad, da vi lavede 
bål.
Marco: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. 
Mikael: Jeg kunne godt lide maden, og 
hytten var god.

Thomas: Der var rigeligt med plads, og 
køkkenudstyr var der også nok af.
Benjamin: Huset var pænt, og maden var 
god.
Claus: Huset var velholdt og pænt.
Tina: Vi legede godt.
Maj Brit: Maden smagte godt.
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Skolens nære fremtid
Som nyudnævnt skoleleder vil jeg gerne 
give en skitse af de udviklingstendenser, 
hvorpå bestyrelsen har ansat mig og 
som skal tegne skolens fremtid.
Marie Jørgensens Skole har rod i real
skolen - vi skal derfor fastholde det enkel
te barns faglige udfordring i den daglige 
undervisning. Hvilket fordrer rammer for 
undervisningen præget af tryghed, stabi
litet og en dygtig tilrettelæggelse af un
dervisningen med afgrænsede og afkla
rede krav til arbejdsindsats, hjemmear
bejde og opførsel. Dette kræver en ind
sats af den enkelte lærer støttet af sko
lens ledelse. En indsats skolens lærer
kreds har både vilje og evne til at yde.
Grundlaget er dog ikke mindst samarbej
det mellem skole og hjem. Vi vil rette en 
del kræfter mod at udbygge dette samar
bejde! Et barn, der oplever overensstem
melse mellem skolens og forældrenes 
grundsyn, er et trygt barn. Og dermed 
også undervisningsparat.
Det er samtidig en naturlig forlængelse af 
det samarbejde, der i indeværende sko
leår er blevet udviklet blandt skolens pæ
dagogiske medarbejdere. Udformet som 
fastlagt arbejdstid udenfor skemaet - 
stort set hver torsdag fra september til 
udgangen af maj samt et par week-ends. 
Dette samarbejde har allerede givet kon
krete resultater som:
- emneugen i slutningen af september.
- ophævelse af elevdelingen i 8. og 9. 

årg. byggende på en undervisning ret
tet mod udvidede kurser.

- modulopbygget skoledag efter som
merferien, hvor timerne læses i 80 mi
nutters blokke. De fleste fag som dob
belttimer og enkelte, hvor lærere byt
ter, mens eleverne bliver i klassen. Vi 
forventer, at pensum i de enkelte fag 
ikke berøres.
Vi har ved denne modulordning kunnet 

give de yngste klasser en del mere 
undervisningstid. Hvilket vi er glade for 
- ikke mindst i disse sparetider.

- øget klasselærerfunktion - og indfly
delse ved optagelse af elever.

- endelig og ikke mindst en afklaring af 
skolens indhold og profil.

Et arbejde der fortsættes fremover.
I dette forår har vi arbejdet med en ud
bygget markedsføring af skolen. Resulta
terne heraf er bl.a. dette årsskrifts ændre
de udseende og indhold, pjecen om sko
len og den månedlige Mariehøne med 
løbende informationer fra skolen.
Jeg vil dog gerne understrege, at den 
væsentligste faktor i skolens markedsfø
ring er jeres - forældrenes - videreformid
ling af skolen, når I indgår i samtaler om 
skoleforhold.
Overskrifterne for skolens nærmeste 
fremtid er altså:
- en fortsat engageret og velkvalificeret 

undervisning.
- øget samarbejde mellem skole og 

hjem.
- klar markering af skolens grundsyn.
- forstærket udadvendt virksomhed.
Med jeres opbakning og den samar
bejdsvilje, der er i skolens bestyrelse og 
blandt dens medarbejdere, går vi en 
fremtid i møde som en nutidig realskole.
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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.
Formålet med træningen er at søge at 
løse motoriske problemer, idet en del 
undersøgelser tyder på, at der kan være 
sammenhæng mellem indlæringspro
blemer og mangelfuldt udviklet motorik.
I efteråret observeres alle børnehave
klasseelever af motoriklærere og skole
læge (i samråd med børnehaveklassele
deren), og de elever, der skønnes at kun
ne få gavn af motorik/ekstragymnastik 
tilbydes 2 ugentlige lektioner. Undervis
ningen gives på små hold, hvor der er 
god tid til at tage sig af de enkelte elever. 
Hidtil har 10 elever deltaget i undervisnin
gen i 1-11/2 år.

Motorisk er der sket store fremskridt for 
alle. En del skyldes nok almindelig udvik
ling og modning, men der er ingen tvivl 
om, at denne modningsproces fremmes 
ved ekstra indsats.
Om dette også vil føre til forbedring af 
den øvrige indlæring, er det ikke muligt at 
sige, men vi er overbevist om, at indlæ- 
ringsmuiighederne vil styrkes i takt med, 
at motorikken bedres, og der derved »fri
gives« energi til mere boglige aktiviteter. 
Fælles for alle har været en mærkbar 
stigning i graden af mod og selvtillid og 
dermed lyst til at prøve kræfter med nye 
ting.
Motorik/ekstragymnastik er ikke mere 
forsøg, men fast tilbud inden for rammer
ne af skolens støtteundervisning.

Jø* KH
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8.a’s hyttetur til Langeskov!

Tirsdag den 20. september kl. 9.00 stod 
8.a i skolegården med deres bagage og 
deres cykler, klar til at tage på hyttetur i 
Langeskov.. .på cykel!
Cykelturen derned forløb nogenlunde, 
og da vi endelig nåede til Langeskov, 
spiste vi vores medbragte mad. Resten af 
turen skulle vi selv lave vores mad. Nå, 
men vi blev altså indkvarteret på vore 
værelser, drengene i et og pigerne i et 
andet. Om aftenen havde Thomas og 
Kent lavet en quiz.
Den nat blev der ikke sovet særlig meget. 
Halvdelen af drengene sad og snakkede 
inde ved pigerne eller omvendt til den 
lyse morgen.
Næste dag gik med opdagelser, vand
kamp og meget mere. Aftenen havde 

Anne Møller og Rut Elmer planlagt. Vi 
skulle på orienteringsløb. Det viste sig, at 
vi ved nogle forskellige poster fik hen
holdsvis flødeskum, kagebund, frugter 
m.m., der til sidste blev samlet til en lag
kage. Da vi var færdige med det, lavede 
vi et bål. Uheldigvis fik Mette en glød i 
øjet, så hun måtte på skadestuen med 
det samme. Da hun kom hjem, sad vi 
allesammen ved bålet til langt ud på nat
ten. Da vi endelig gik ind, var der ingen, 
der gad sove. Så vi begyndte igen at 
snakke. - Desværre faldt vi allesammen i 
søvn.
Næste dag efter oprydning og rengøring 
gik turen hjemad. Vi ankom til skolen ved 
middagstid efter, en smaddergod hytte
tur!.

Linda
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9.a’s tur 
til Østrig

Vi tog afsted mandag d. 20. februar kl. 
17.30. Glade, oplagte og med sommer
fugle i maven. Togturen derned varede 
18 timer og vi skulle skifte 5 gange, det 
var hårdt. Der var ikke ret mange af os 
der fik sovet på vej derned, bl.a. fordi 
togene var lidt dårlige.
Vi ankom til sprogskolen, der lå 4 km fra 
Westendorf, tirsdag ca. kl. 11.30. Hvoref
ter vi blev indkvarteret hos forskellige fa
milier. Man kunne tydeligt lugte at stal
den lå i den anden ende af husene.
Efter at vi havde fået tildelt vores værelser 
og fundet vores skitøj frem skulle vi så op 
på sprogskolen for at spise frokost. Der
efter blev vi kørt i Taxi til Westendorf, hvor 
vi skulle have vores ski og støvler og 
derefter ud og prøve at stå på ski, uden 
skiinstruktør. Vi fik først instruktion ons
dag og torsdag. Vi havde 2 skiinstruktø
rer, Arnold og Franz, det var meget sjovt. 
Når vi var ude og stå på ski, var der 
mange der lå og rullede i sneen. F.eks. 
var der en der rullede 20 meter, på en
den, ned af løjpen eller nogle af os stand
sede liften et par gange.
Vi blev hentet igen kl. 16.30, der var end
da nogle der havde nået at kigge på 
butikkerne den første dag. Vi blev kørt 
direkte hjem til vores logi, hvor vi havde 
et par timer til at gøre os klar før vi skulle 
gå op til sprogskolen hvor vi spiste ca. kl. 
18.30. Om aftenen lavede vi et eller andet 
sjovt sammen. F.eks.: torsdag aften var 
vi på Alpenbar, et diskotek i Westendorf. 
Fredag aften havde vi en Liderabend 
(sangaften) hvor vi bl.a. lærte at jodle. Vi 
havde delt os i grupper, hver gruppe 
skulle vise et eller andet der var f.eks. 

nogle der lavede Grand Prix, andre lave
de konkurrencer.
Maden vi fik var der ikke noget at klage 
over.
Lørdag var afrejse dag, de var så flinke at 
give os madpakker med. Vi tog afsted fra 
Westendorf kl. 17.40, og vi fik sovet lidt 
mere på vej hjem, fordi vi var meget træt
te efter den friske luft og al den aktivitet vi 
havde udvist.
Efter 6 togskift ankom vi til Odense Bane
gård, vi nærmest kastede os sovende ud 
af toget. Vi havde søvn i øjnene, da der jo 
ikke er brusekabine i toget, og vi lignede 
lig efter den lange togrejse. Vores foræl
dre tog imod os med åbne arme (og 
tomme pengepunge). Det var en fanta
stisk god tur.

9. a 
Made by: Mette, Dorthe, Ann og Søren

TEMAUGE

»Fremmed i 
Danmark«
Fra det første spadestik bliver taget, til 
det færdige hus står klart, til at blive taget 
i brug, går der nødvendigvis et stykke tid. 
Der gik omkring II/2 år, til vi i ugen fra 
26.9-30.9 afviklede emnet »Fremmed i 
Danmark«, hvor alle skolens klasser del
tog.
Der var 2 årsager til, at der gik så lang tid: 
1. Det er lang tid siden, at vi som skole 

har turdet binde an med så omfatten
de arrangement.

2. Vi følte, at emnet var så følelsesladet, 
at vi VILLE have positiv respons fra 
børnene, for ofte var der fra dem kom
met negative udtalelser om de nye 
danskere fra de sydlige himmelstrøg.

Derfor havde vi kontakter ude til forskelli- 
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ge skoler, som havde afviklet temauger 
med samme emne med henblik på at få 
et mere positivt forhold til de nye kulturer, 
som vi møder i vort land. Desuden også 
til Dansk Flygtningehjælp, som sendte 
os informationsmaterialer, og som i selve 
temaugen sendte os repræsentanter fra 
de forskellige lande, som kunne fortælle 
for børnene.
Det skulle ikke blot være en uge, hvor en 
mængde tørt konkret stof blev dynget 
ned over eleverne, nej det oplevelses
mæssige skulle være i højsædet, og det 
kom til at betyde, at der i skolens gamle 
bygninger blev produceret orientalsk 
mad, danset mavedans, spillet teater og 
produceret drager m.m., og fra langt de 

fleste grupper kom der da også positiv 
respons, da vi i lærergruppen evaluere
de ugens forløb.
Desværre fik hverken lærere eller elever 
så meget mulighed for at se, hvad der 
foregik rundt i de grupper, man ikke var 
med i. Man havde nok med sit eget. Vi 
havde dog mulighed for at læse om begi
venheder i den avis, en gruppe dagligt 
producerede samt se den film, som 
videogruppen fik lavet.
Flere elever har sidenhen givet udtryk 
for, at flere emneuger fremover er sagen, 
fordi de giver et tiltrængt »pift« i hverda
gen. Det synes lærerne også, og vi har 
bestyrelsens samtykke.

Kaj Therkelsen
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Lejrskole 6.a og 6.b september 88

Afrejse fra skolen mandag d. 5/9 tidligt på 
formiddagen. Om eftermiddagen var vi i 
Silkeborg, hvor b-klassen startede med 
at gå på Silkeborg Museum for at se 
moselig, mens a-klassen var ude og mo
re sig i Silkeborg. Nogle timer efter bytte
de vi.
Da vi var færdige, holdt der en bus og 
ventede på os og med den tog vi til Øm
borgen, hvor vi skulle bo.
Om aftenen gik vi rundt i hele omegnen 
og fik at vide, hvor vi måtte gå til.
Dagen efter var vi på heldagstur. Først 
var vi inde i Viborg Domkirke, hvor vi fik 
hele bibelhistorien i Joakim Skovgårds 
billeder. Derfra tog vi til kalkgruberne ved 
Mønsted. Da vi havde set gruberne og 
spist, tog vi til Hjerl Hede og var der 

resten af eftermiddagen. Så tog vi hjem 
for at spise aftensmad.
Om onsdagen tog 6.a på Høgdal mens 
6.b gik til GI. Ry og så træskomuseum og 
Skt. Sørens Kirke. Ved middagstid bytte
de vi og da vi var færdige tog vi tilbage til 
Ømborgen.
Torsdag sejlede vi fra Ry og til Himmel
bjerget. Efter at have været der sejlede vi 
tilbage til Ry og gik (!) derfra til ruinerne af 
Øm Kloster.
Fredag pakkede vi, gik tur i området og 
tog så hjem til Odense igen. Vi synes, at 
vi havde det meget hyggeligt, men vi 
havde for lidt fritid og for lidt skabsrum. 
Det var god mad, de jyder kunne byde 
på.

Jonas, Maria 6.a, Marina og Bjørn 6.b
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Timefordelingsplan 89/90

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 1 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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Børnehaveklasse: Pernille Sch. Henriksen, Paulina St. Holstebroe, Nicky Jørgensen, Tomas Kærup, Camilla 
Larsen, Heidi Eugenie Lucas, Cliff Madsen, Dennis Davis Mathiasen, Denniz Nielsen, Britta Louise Petersen, 
Waqas Rafiq, Mette Vesterg. Rasmussen, Michela E. Stejlsted, Casper Joen Weiglin.

1. klasse a: Nick Bermann, Christina Bremsøe Hansen, Diana Juelsbjerg Jensen, Susie Pia Jørgensen, Belinda 
Kastaniegaard, Brian Larsen, Thomas Lehmkuhl Larsen, Louise Malchau, Helene Juul Mikkelsen, Anja Christel 
W. Nielsen, Anders Juel Olsen, Christina Pedersen, Michael Sindal Pedersen, Osman Rafiq, Jannie Mariager 
Rasmussen, Klavs Ole Steenhof.
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1. klasse b: Anja Risum Andersen, Christina Andersen, Louise Viktoria Cankiel, Shazia Naz Choudhary, Carl Fr. 
Boman Dalsbo, Jesper Anker Hansen, Stephanie Hansen, Simon Kærup, Benjamin Loot, Camilla Warnick 
Rasmussen, Vicky J. Kalør Rasmussen, Stine Svensson, Michelle V. Sørensen, Christian Dali Zilmer.

2. klasse: Maria Winther Hansen, Marc Kaspersen Hauge, Niels Haugstrup-Andersen, Mai Duedal Henriksen, 
Frank Moises Holstebroe, Maiken Goberg Johansen, Troels Rune Jungsgård, Kim Jørgensen, Lea Wessel 
Jørgensen, Jimmi Kohl Larsen, Thomas Eugen Lucas, Peter Hein Greisen Møller, Signe Bjørn Nielsen, Stina 
Møller Nielsen, Henrik Tommy Olsen, Daniel Poulsen, Roshi Saleem.
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3. klasse a: Marlene Boldt, Mads Bundgaard, Randi Lise Christiansen, Christian Lutrin Dylong, Niels Chr. 
Nørreg. Jensen, Rene Ellekjær Madsen, Line Noer-Andersen, Kenneth Buchg. Pedersen, Maria Vesterg. 
Rasmussen, Mette Bang Toft, Thomas Piet Weiglin.

3. klasse b: Kristoffer E. Buchgraitz, Casper L. Christensen, Marco Furstenberg, Mikael Kaspersen Hauge,
Thomas Baden Jørgensen, Benjamin Mogensen, Claus Møller, Tina Merete Petersen.
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4. klasse a: Steffen Haahr, Tenna Hansen, Vibeke Hüttmann, Britt Roland Jensen, Louise Hergens Jensen, 
Trine Fredsgaard Klausen, Jane Liborius Nielsen, Monika Claville Nielsen, Lubna Rafiq, Bo Ernst-Rs. Sven- 
ningsen, Rikke Kristina Svensson, Lea Dall Zilmer.

4. klasse b: Tit Backhausen, Nicole Christiansen, Maj-Britt Kjellstrøm, Maria Kløcker-Larsen, Karina Larsen, 
Camilla Pedersen, Charlotte Viola Sørensen.
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5. klasse a: Allan Johs. Andersen, Maria Lena Bøgedal, Martin Clausen, Christina Anders. Durante, Sandra 
Greve, Ditte Knoth Hansen, Malene Birkemose Hansen, Brian K. Hauge Jensen, Thomas Lindharth, Kristina 
Mogensen, Ditte Møller, Tina Bech Nielsen, Jesper Egesborg Pedersen, Sulman Rafiq, Malene Saager.

5. klasse b: Camilla Bjørnskov Duelund, Nicolai Reventlov Ginge, Dennis Hansen, Rune Jespersen, Ann Berit 
Jørgensen, Kristine Kristensen, Tommy Smith Madsen, Lars Hein Greisen Møller, Anja Bjørn Petersen, Henrik 
Povlsen, Henrik Brandt Rasmussen, Sanne Jul Rasmussen, Kristine Engelb. Stubberup, Mette-Lena Tomsen, 
Kirsa Christine Weiglin.
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5. klasse a: Benjamin Burhøj, Martin Besser Deist, Charlotte Anker Hansen, Jacob Werner Hansen, Mikael 
Hansen, Morten Hansen, Jonas Kærup, Anne-Maria Larsen, Berit Lildholt, Rikke Loot, Judith Anna Madsen, 
°eter Granly Malling, Martin Bernd Nielsen, Belinda Christin Pedersen, Lars Foght Pedersen, Ronnie Rene 
Pedersen, David Trolle Rasmussen, Subia Saleem, Pernille Williams.

6. klasse b: Jens Kr. Bay Albertsen, Lene Bille Andersen, Lise Bille Andersen, Per Høj Andersson, Mike 
Marschall Beer, Sara Cankiel, Tania Breth Gauden, Martin Møller Hansen, Claus Hjelmbak, Johan Helge 
Høffner, Marina H. Nørreg. Jensen, Anja Abildgaard Johannsen, Bjørn Kløcker-Larsen, Maibritt Thue Nielsen, 
Philip Rauff Nielsen, Jimmi M. Kalør Rasmussen, Ann Maria Stabell, Morten Weien, Liza Maria Frydeni. Ørtvig.
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7. klasse a: Thomas Hjortshøj Andersen, Tue Backhausen, Svend Filtenborg Boil, Stine Bonnesen, Karina 
Engel. Buchgraitz, Kim Halle, Klaus Otto Hansen, Thomas Busch Hansen, Tine Dreisig Hansen, Lars Aigy 
Hansen, Pernille Westy Johannsen, Kristina Lill. Jørgensen, Charlotte Knudsen, Jon Hjerrild Krassel, Tina 
Lindharth, Tonni Mott, Rene Arentoft Nielsen, Jens Martinus Pedersen.

7. klasse b: Rolf Lyngholm Abildgaard, Sajid Choudhary, Susan Obel Christensen, Morten Sten Christiansen, 
Kim Erik Eshof, Jeanette Kjellstrøm, Jannie Saxtoft Knudsen, Kamilla Nalani Kristensen, Gitte Damgaard Larsen, 
Martin Lethenborg, Sussi Yvonne Madsen, Helle Stelmer Mouritsen, Pia Nielsen, Caroline Paulsen, Thomas 
Rasmussen, Henriette Søndergaard, Mette Sørensen, Jesper Willadsen.
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8. klasse a: Andrzej Dariusz Golab, Heidi Møller Hansen, Jesper Seistrup Hansen, Kent Kaare Hansen, Mette 
Birkemose Hansen, Martin Jørgensen, Britt Kundal Jørgensen, Jach Tipsm. Tornøe Knudsen, Frank Markvart 
Kristensen, Merete Larsen, Linda Nordall Madsen, Bente Mathiesen, Stinna Noer-Andersen, Thomas Egesborg 
Pedersen, Nicolai Have Petersen, Jacob Trolle Rasmussen, Gitte Pendbæk, Justyna Anna Skrocka, Erik Nielsen 
Sørensen, Allan Lindek. Møl. Thomsen.

8. klasse b: Louise Sparre Andersen, Shadi Bazeghi, Stine Bøllingtoft, Niculai Mihai Cimpu, Anette Ulla Essier, 
Ann Fischer, Morten Frank Hansen, Tom Dieter Hansen, Michael Horvath, Bo Klausen, Inge Elisabeth Kriwat, 
Sine Krogh-Jensen, Ulrik Liborius Nielsen, Hanne Pedersen, Henrik Pode, Christina Fr. Rasmussen, Bo 
Rasmussen, Sandra Rosenberg, Thomas Skjoldborg, Tomas JozsefSzucs.
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9. klasse a: Dorthe Storm Christensen, Søren Sten Christiansen, Henrik Enggård Faxø, Brian Bert Jakobsen, 
Hikke Søndergaard Kaysen, Ann Kejlhof, Janne Agertoft Knudsen, Christian Koch, Ann Larsen, Claus Lethen
borg, Jacob Mortensen, Ann Nielsen, Mette Sander Nielsen, Kenneth Berry Pedersen, Kim Pedersen, Per 
Ndeem Saleem, Lotte Schultz, Lisbeth Wind Spenner, Karina Wiese.

9. klasse b: Stig Sandholt Andersen, Lene Andreasen, Bernd Bertram, Britt Christensen, Brian Lutrin Dylong, 
Jesper Hansen, Peter Helstrup, Lise Lotte Hulsen, Anne Marie Jacobsen, Anja Jung-Jensen, Anne Mette 
Jørgensen, Kristian L. Jørgensen, Britt Saxtoft Knudsen, Katja Bjørg Kraft, Joan Kuhlmann, Flemming Bille 
Rasmussen, Mette Birk Rasmussen, Dorte Rødtnes, Jan Michael Sørensen, Christina Winther.
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9. klasse c: Ann-Dorit Andersen, Martin Regelsen Andersen, Casper Buttenschøn, Michael Bobj. Christensen, 
Michael Danvad, Nikolaj Radoslaw Debski, Lise Lotte Vedel Hansen, Simon Ettrup Hansen, Karin Pia Henriksen, 
Christina Hoyer, Maybritt Jensby, Marlene Jensen, Steen Ivan Jørgensen, Henrik Knudsen, Ewa Kinga Makara, 
Line Lykke Mark, Peter Hoirup Nielsen, Bo Snedker, Søren Klaus Sørensen.

10. klasse a: Jakob Andersen, June Andersen, Søren Enggaard Faxø, Brian Hansen, Rikke Hjelmbak, Vagn 
Wessel Jørgensen, Maria Kaehne, Marlene Rosenløv Laursen, Heidi Schandorff Nielsen, Lotte Røhe, Kent 
Sørensen, Michael Lilja Weien, Brian Ørtvig.

27



10. klasse b: Henriette Bertelsen, Carsten Bo Rietb. Bramsen, Marie-Louise Bretner, Martin Arnfr. Christiansen, 
Anne Lise Clausen, Karina Otto Hansen, Janne Kuhlmann, Malene Møller Larsen, Henrik HJernø Nielsen, Dorthe 
Rasmussen, Gitte Rasmussen, Charlotte Rasmussen, Heinz Simonsen.

25 års jubilarerne 1989
Realeksamen 1964 - DRENGESKOLEN

a.: Niels Christian Andersen, Niels Vestergaard Andersen, Jens Peter Begborg, Bo Peder Christensen, Erik 
Vestergaard Dam, Ivan P. Lindegaard Hansen, Søren Bender Hansen, Kim Bern Jensen, Finn Preben Jesper
sen, Axel Juul, Sonny Tom Hubertz Larsen, Peer Torben Lentz, Robert F. Vikkelsø Madsen, Knud Aage Nielsen, 
Erik Hasse Olsen, Egon Lohmann Rasmussen.
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i.: Preben Skov Andersen, Johannes Arendal, Bjørn Cederholm, Søren Dalsgaard Christensen, Leif Ejstrup, 
ars Willi Grunwald, Helge Bredager Hansen, Ole Hansen, Jesper Helweg, Ole Carlsen Kronborg, Henry 
arsen, Ole Møhring Madsen, Per Meyen, Peter Nielsen, Stefan Flicka, Otto Sørensen, Steen Ole Therkelsen, 
’reben Viggo Thingholm.

Karl Johan Andersen, Mogens Flemming Christensen, Steen Skov Christensen, Ivar Christiansen, Henrik 
Emil Hansen, Jørgen Peter F. Hansen, Jørn Klestrup Hansen, Allan Hellesøe, Lars Johansen, Sven Ringø 
lørgensen, Svend Aage Lund-Larsen, Jørgen Pedersen, Henning Pors, Hans Ringsmose, Hans Ebbe Simon
sen, Flemming Møgelmose Thomsen.
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25 års jubilarerne 1989
Realeksamen 1964 - PIGESKOLEN

a.: Gudrun Andersen, Inger Lise Augustesen, Karen Bech, Marianne B. Christoffersen, Vibeke Solvejg Clem
mensen, Kirsten Degn, Vibeke Eriksen, Jonna Frandsen, Anne-Marie Laier Hansen, Helle Mailand Hansen, 
Kirsten E. Hansen, Anne-Lisa H. Johansen, Kirsten J.R. Jørgensen, Kirsten Irene Køster, Anna Lise Madsen, 
Inger Højbjerg Nielsen, Lis Karin Nielsen, Lydia Nielsen, Bodil Pedersen, Birgit Thomsen Pedersen, Lone Trøst 
Pedersen.

b.: Liselotte Bang, Lissi Søgaard Dahl, Lisbeth Eriksen, Hanne Fischer, Nanna Folkmann, Anne Margr. Heine 
Hansen, Else Marie Hansen, Inge Emilie Hansen, Birta Else Høeg, Lene Jarl-Pedersen, Else Jensen, Ulla Ester 
Ipsen Jensen, Pia Svane Laursen, Dorte Lisberg Hansen, Anne-Lise Madsen, Inge Madsen, Lene Madsen, Else 
Mathiesen, Lilli Mathiasen, Merete Mortensen, Lene Meinert Møller, Birthe Bredbjerg Nielsen, Anne Marie M. 
Pedersen, Kirsten Margr. Pedersen, Inger Frimodt. Sørensen, Hanne Thingholm, Lene Wille.

Statskontr. prøve efter 9. kl.: Aase Heide Hansen, Birgit Dorthe Hansen, Marianne Helvang, Lone Becher 
Jørgensen, Merete Kaltoft, Hanne-Sofie Kristensen, Jette Larsen, Hanne Nielsen, Bente Pedersen, Karin Rønn 
Pedersen.
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