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MARIE JØRGENSENS SKOLE
SKT. HANS PLADS 3-5 . 5000 ODENSE C

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

Telefon (09) 12 4671
Giro 5 10 18 75

INSTITUTIONENS I.HDELSE:

Bestyrelsen:

Gas- og vandmester Asger B. Husted, Odense.
Ingeniør Bent Jørgensen, Odense.
Sognepræst Jørgen Larsen, Mesinge (Formand). 
Fru Ulla Marcussen, Odense.
Lærer Hans Jørgen Rasmussen, Odense. 
Isenkræmmer P. Skov Hansen, Odense. 

Regnskabschef Leif Hansen, Odense.

Offentlig tilsynsførende for hovedskolen:

Sognepræst J. E. Madsen, Odense.

Skolens daglige ledelse:

Skolebestyrer Viggo Bach.
Viceskoleinspektør Bodil Fuglsang.
Skolevejleder Vagn Olsen.

Telefoner:

Skolens kontor: 12 46 71
Viceinspektør - skolevejleder: 12 2o 74
Lærerværelset: 13 77 74



OXS,

Rettelse vedr, befordringsgodtgørelse:
1. afsnit skal lyde:--

Elever i bh.-kl., 1., 2., og 3.klasse kan få gratis 
befordring, hvis de bor mellem 2,5km og 12,5km fra 
skolen.

2. Elever i 4., 5. og 6.klasse kan få gratis befordring, 
hvis de bor mellem 6km og 16kæ fra skolen:

3. Elever i 7., 8. og 9.klasse kan få gratis befordring, 
hvis de bor mellem 7km og 17km fra skolen.

4. Elever i lo.klasse kan få gratis befordring, hvis de 
bor mellem 9 km og 19km fra skalen.
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Den selvejende institution

Marie Jørgensens Skole
blev dannet i 1965 med det formål at videreføre de 
aktiviteter, som indtil da havde været varetaget af 
henholdsvis Marie Jørgensens Pigeskole og Marie Jør
gensens Drengeskole.

Der var tale om i alt fire undervisningsinstitutio
ner, nemlig pigeskolen, som også drev Odense Studenter
kursus, og drengeskolen, som også drev Kursus af 1878, 
der forberedte elever til realeksamen.

Med udgangen af skoleåret 1977/78 ophørte de to kur
ser med deres virksomhed. Studenterkurset nedlagdes,og 
Kursus af 1878 er indtil videre lagt i "mølpose" og kan 
træde i funktion igen, hvis der viser sig et behov.

Marie Jørgensens Skole, som lever i bedste velgående, 
er dannet ved en sammenlægning af pigeskolen og drenge
skolen, og den er i dag en fællesskole med blandede 
klasser som enhver anden skole. De gamle bygninger ved 
Kongens Have er i årenes løb blevet ombygget, men er dog 
stadig gamle huse med minder om svundne tider. Vi har 
faglokaler til gymnastik, hjemkundskab, sløjd, biologi, 
geografi samt fysik/kemi. I de seneste år har bygninger
ne gennemgået ændringer for at tilgodese brandtilsynets 
krav, i de senere år har vi påbegyndt opbygningen af et 
skolebibliotek.

I skoleåret 198o/81 har skolen følgende klasser:
Børnehaveklasse, hovedskole med l.til 9.klasse samt 

10.klasse. I 8., 9. og 10. klasse gives kursusdelt un
dervisning i engelsk, tysk, matematik og fysik/kemi, og 
der kan vælges mellem forskellige valgfri fag, som sko
leloven af 1975 foreskriver.

I børnehaveklassen optages børn, som har et år igen, 
inden de er undervisningspligtige; hvis der er plads, 
kan vi dog optage børn, som fylder 5 år inden 1.august 
det pågældende år. Børn fra børnehaveklassen fortsætter 
normalt i 1.klasse året efter.

Elever fra andre skoler kan optages i enhver af sko
lens klasser, hvis der er plads. Aftale herom træffes 
med undertegnede.

Viggo ''Bach
skolebestyrer
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Til skolekredsens medlemmer.

Det skoleår, som nu nærmer sig sin afslutning, vil blive 
husket af flere årsager.
Skolens forhold har været meget omtalt i pressen. Der har 
været vanskelige forhandlinger om lærernes arbejdstidspro
blemer, og de er ikke afsluttet endnu, og en lærer rejste 
tvivl om, hvor vidt det er lovligt at give eleverne lekti
er for.

Lærernes arbejdstidsforhold skal jeg ikke sige meget om 
her, blot udtrykke det håb, at forhandlingerne må slutte, 
uden at det skaber uro i skolens hverdag.
Debatten om lektielæsning vil jeg godt give en kommentar 
til.

Der er vist ingen, der tidligere har forestillet sig, at 
det skulle være ulovligt at give eleverne lektier for, og 
det kan vist heller ikke være sundt.
I undervisningsvejledningerne til de enkelte fag tales der 
om, at skolen skal give eleverne mulighed for at tilegne 
sig gode arbejdsmetoder. For at en arbejdsmetode kan få 
værdi, skal den øves, og det kan ikke alene ske i de 45 
minutters lektioner, som vi har, derfor må eleverne øve 
sig uden for skoletiden.
Det er svært at svare på, hvor tidligt eleverne skal have 
lektier for, men de yngste klasser er gerne så ivrige ef
ter at have hjemmearbejde, at det kan være svært at finde 
arbejdsstof nok, som de kan magte. - Der er problemet så
ledes et helt andet.
Her på skolen har vi altid givet eleverne hjemmearbejde, 
og på det punkt har vi ikke planer om nogen ændring.
Med begyndelsen af det nye skoleår har skolen 2 klasser 
på samtlige klassetrin fra 1. til lo.skoleår. Dermed har 
skolen nået den størrelse, vi har plads til, og der bliver 
derfor ikke oprettet flere klasser.
Tilmeldingen af elever til det nye skoleår er så stor, at 
vi har været nødt til at sige nej til mange, fordi der ik
ke er plads på det aktuelle klassetrin. Det er ikke altid 
rart at skulle sige nej, men vore bygninger sætter grænser 
for, hvor mange vi kan være.
Jeg vil gerne takke forældrekredsen for den tillid vi mø
der og for mange gode samtaler i det forløbne år.

Med venlig hilsen
Viggo Bach
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Lærere ved skolen 198 0-81

Grete Andersen: Dansk, geografi og historie.
Karen Margr.Bach: Pædagogisk medhjælp i børnehaveklassen.
Ruth Brandt: Dansk, matematik og religion.
Jane Brinkløv: Dansk, engelsk, fransk og religion.
Karen Merethe Bundgaard: Børnehaveklasse, formning.
Knud Frøslev: Engelsk og musik. - Fratrådt 1.4.81.
Bodil Fuglsang: Matematik, engelsk og religion 

viceskoleinspektør
Elly Hansen: Dansk, tysk og latin - skolebibliotek.

Magna Holst: Dansk, tysk og biologi.
Jens Jørgen Jensen: Matematik.
Jytte Kannegaard: Dansk, engelsk, historie og gymnastik.
Jens Peter Bjerre Jørgensen: Dansk, sløjd, geografi, 

religion og gymnastik.
Robert Larsen: Samtidsorientering og matematik.
Finn Lystlund: Fysik/kemi, matematik og gymnastik. -

Død 4.I2.80.

Johanne Madsen: Dansk, religion, håndarbejde og ordblin
deundervisning .

Villy Bartholin Madsen: Tysk, gymnastik, religion, musik 
og dansk.

Alice Mosegaard: Dansk, religion, håndarbejde og ordblin
deundervisning .

Rita Nielsen: Husgerning.
Vagn Olsen: Dansk, historie, gymnastik og samtidsoriente

ring. - Skolevejleder.
Miriam Rasmussen: Dansk, engelsk og orientering.
Elisabeth Lehn Simonsen: Gymnastik, formning og maskin

skrivning .
Kaj Therkelsen: Dansk, matematik, historie, religion.
Viggo Bach: Fysik/kemi og elektronik. - Skolebestyrer

Flemming Krøyer: vikar for F. Lystlund
Pamela Burge: vikar for Knud Frøslev
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Afgangsklasserne 1981

10.a 1980/81

10.b 1980/81
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af skolens dagbog 1980*81 
________________________________

11.august: Skoleåret begynder.
4.-lo.september: 9.a. på rejse i Norge.
15.-19.september: 6.kl. på lejrskole i Hornstrup Centret
24.september: Forældremøde i 4.a.
29 . sept.-3 . oktober: 9 . a'. og 9.b. i erhvervspraktik
12.oktober: 2.b. på tur med forældre og klasselærer.
14.oktober: Børnehavenklassen rejser med toget på skov

tur i Hunderupskoven.
15.oktober: forældremøde i 4.b.
16.oktober: Forældremøde i 3.klasse
2o.-24.oktober: Efterårsferie.
27.oktober: Skolens generalforsamling.
3o.oktober: Forældremøde i 5.a.
4.november: Generalforsamling i Forældre-Lærerforeningen.
12.november: Forældremøde i 8.a.
24 .-28.november: Terminsprøver i 9. og lo.klasse
27 .november: Forældremøde i 7.a.
28 .november: Andespil i Forældre-Lærerforeningen.
3o .november: Børnehaveklassen med forældre henter jule

pynt i skoven og klipper på skolen bagefter.
12 .december: Eleverne får karakterbøger med hjem.
19 .december: Juleafslutning i Skt.Hans Kirke
28 .januar: Teatergruppen "Banden" opfører et spil for

4.-6.klasse i gymnastiksalen.
3 .februar: Konsultation i lo.klasse.
4 .februar: Forældremøde i 9.a og 9.b vedr. orientering 

om elevernes skolegang i lo.skoleår.
9 .februar: Forældremøde for 7.a og 7.b med orientering 

om 8.skoleår.
11 .februar: Forældrekonsultation i 8.a.
12 .februar: Forældrekonsultation i 5.a.
18 .februar: Forældrekonsultation i 7.b.
19 .februar: Forældrekonsultation i 7.a.
27.februar: Fastelavnsfest for 4. og 5.klasse arrangeret 

af Forældre-Lærerforeningen.
23.-27.februar: Terminsprøver for 9. og lo.klasse
2. marts: Børnehaveklasse, l.,2. og 3.klasse slår katten 

af tønden.
5. marts: Elever i 7.-lo.klasse overværer filmforestil

lingen "Jeppe på Bjerget".
5.marts: Forældremøde i 8.a vedr, rejse til Norge i sept.81
11 .marts: Forældremøde i 5.b.
12 .marts: Forældrekonsultation i 4.b.
13 .marts: Eleverne får karakterbøger med hjem.
19 .marts: Forældrekonsultation i 4.a.
1.april: Konsultation for 9.klasse vedr. lo.klasse næste år.
6.-lo.april: lo.a på lejrskole på Læsø.
23.-25.marts: 9.b på lejrskole i Sparkær.
4.-8.maj: Skriftlige prøver for 9. og lo.klasse.
22.maj: Prøve i maskinskrivning.
25.maj: De mundtlige prøver begynder.
19.juni: Afslutning på skoleåret.
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HVAD LAVER SKOLEVEJLEDEREN?

Siden skoleårets start i auaust måned 1976 har 
skolevejlederordningen fungeret her på skolen. Sko
levejlederens vigtigste arbejdsopgave er at formid
le oplysninger om uddannelse og overgang fra skole 
til erhverv for elever, forældre og kollegaer. Sko
levejlederen skal ikke på nogen måde erstatte elevers 
og forældres mulighed for at få løst problemer omkring 
skolegang, overgang fra skole til erhverv m.v. i sam
arbejde med klasselærer og andre lærere. Skolevejle
deren er derimod et ekstra tilbud, som kan benyttes, 
og som jeg efter 4 år som skolevejleder også synes, at 
mange benytter sig af.

Formidlingen af oplysninger kan foregå på mange for
skellige måder. Jeg vil her ganske kort komme ind på 
de vigtigste.

Ved forskellige forældremøder i årets løb, specielt 
i 7-, 9. og lo.klasserne, har skolevejlederen medvir
ket med oplysninger, dels om fortsat skolegang her på 
stedet, dels om muligheder for uddannelse andre steder.

En del oplysninger er også udsendt skriftligt til 
klasserne via klasselærerne, som derefter har arbejdet 
med stoffet sammen med eleverne.

I 8. - lo.klasserne har det mange gange været nødven
digt at hjælpe eleverne på forskellige praktiske områ
der. Det kan være noget så enkelt som oplysning om a- 
dresser på et eller andet uddannelsessted, om tilmel
dingsfrister eller udlevering af ansøgningsskema af 
forskellig art. Flere gange har det været nødvendigt 
med en samtale med såvel elever som deres forældre, evt. 
klasselæreren, for at få klarlagt, hvilke uddannelses
muligheder der er for den enkelte elev.

Desuden har skolevejlederen også, virket som den person, 
der sammen med Arbejdsformidlingen koordinerer erhvervs
praktikken i 9. og lo.klasserne, samt er elever, der øn
sker at komme i særpraktik, behjælpelig med at finde en 
arbejdsplads for kortere tid.

Til sidst vil jeg nævne , at vi her på skolen i de 
sidste 2 år har været med i Odense Kommunes projekt 
vedrørende bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. 

Arbejdet med registrering af eleverne i 9. og lo.klas
serne i maj måned foretages af klasselærerne. I oktober 
måned bliver de elever, der forlod skolen ved skoleårets 
afslutning, spurgt om deres aktuelle arbejdssituation. 
For de elever, der ikke er kommet igang med en uddannel
se eller med erhvervsarbejde, kan skolevejlederen træde 
til og henvise til forskellige former for hjælpeforan
staltninger .

Vagn Olsen



9

Skolens undervisningsplan for 1981-82

KLASSE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

OBLIGATORISKE FAG:
Dansk....................................... 8

Regning/matematik... 4
Idræt...................................... 1
Kristendomsk./reli

on .... 1
Formning.............................. 1
Musik....................................... 1

7 7 6 6 6
4 4 4 4 4
2 2 3 3 2

Historie.............................. -
Geografi.............................. -
Biologi................................. -
Håndarbejde...................... -
Sløjd...................................... -
Hjemkundskab.......................-

Engelsk............................ -
Fysik/kemi......................... -
Samtidsorientering.. -

112 2 2
2 2 2 1 -
2 12 1-

- ) 2
- ) 3 3 3 2

- ) 2
2 2xx -

- - - 2xx 2

7. 8. 9. lo.

6 6 6 6
4 4x 4x 4x
2 2 2 3

-11-

2 2 2 -
2
2

2

3 3x 3x 3x
2 2 2x 2x

-333

3 3

TILBUDSFAG:
Tysk.....................................................................................................
Fransk................................................................................................

4 4x 4x 4x
4

VALGFRIE FAG:
Latin................................................................................................. 2 2
Maskinskrivning...................................................................... 2 2 2

Hjemkundskab...............................................................................
Sløjd..................................................................................................
Elektronik....................................................................................
Historie..........................................................................................

2 2 2
2 2 2

2 2-
2

Geografi.................................................................... .. 2 2 2
Biologi............................................................................................. 2 2 2
XX 5.kl. kan vælge håndarbejde eller sløjd.

x Kursusdelt - matematik og fysik/kemi kan bortvælges i 
lo.klasse.
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Praktiske oplysninger

SKOLEPENGE
I de senere år har vi brugt mange penge på at for

bedre skolens bygninger, og det har naturligvis haft 
indflydelse på skolepengenes størrelse. Det er dog 
stadig vort mål at holde skolepengene på et så rime
ligt niveau, at ingen af den grund må opgive at få 
deres børn ind i skolen.

Skolepengene betales i 11 rater, idet der ikke beta
les i juli måned.

Skolepengene dækker forældrenes andel i alle udgif
ter ved den daglige skolegang. Der er også indregnet 
udgifter til leje af skolebøger og til det almindeli
ge forbrug af papir og andre undervisningsmidler. Der 
kan dog blive tale om yderligere betaling, når klassen 
skal på lejrskole, rejse eller udflugt. Hvis elever i 
de ældste klasser fremstiller en større ting i sløjd 
eller håndarbejde, skal der betales for materialerne.

Skolens regnskabsår er kalenderåret i lighed med sta
tens regnskabsår.

På grund af lønstigningerne efter de nye overenskomster 
er skolepengeraterne forhøjet pr. 1.august 1981 til 
følgende:

Børnehaveklasse.................................
1 .klasse til og med 5.klasse
6 . og 7.klasse.................
8 ., 9. og lo.klasse...

kr. 225,oo pr.md.
kr. 25o,oo pr.md.
kr. 275,oo pr.md.
kr. 3oo,oo pr.md.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer pr. 1.1.82.

For at modvirke, at udgiften bliver for stor for fami
lier med flere børn i skolen, gælder følgende regler for 
søskendemoderation:

For det næstældste barn betales 2/3 af den normale rate.
For det tredieældste barn betales 1/3 af den normale 
rate.
For det fjerdeældste barn betales der intet.
Beløbene afrundes dog altid opad til nærmeste kronebe

løb, som er deleligt med fem.

Skolepengene indbetales på giro 5 lo 18 75 inden den. 
lo. hver måned. Giroblanketter udleveres fra skolen.

Restancer forrentes med 15% p.a.
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ORDENSREGLER

1. For skolen, dine kammeraters og din egen skyld bør det 
være en selvfølge:
a. at du opfører dig godt såvel på skolen som på sko

levejen og møder til tiden med dine ting i orden.
b. at du passer godt på de bøger og hefter, som du 

får udleveret på skolen.
c. at du følger de regler, som gælder for ophold i 

frikvartererne og viser hensyn mod andre.
2. Inde i bygningen gælder følgende regler:

GÄ - IKKE LØBE
TAL - IKKE RÅBE

3. Elever i 8. til 10.klasse kan ved at henvende sig på 
kontoret få tilladelse til at forlade skolens område 
i fritimer, hvis de har et ærinde.

Tiltrådt af lærerrådet og samarbejdsudvalget i april 1975.
ANDRE REGLER:
1. Beskadigelse på udleverede bøger og skolens inventar 

skal erstattes af vedkommende elevs forældre.
2. Elevernes overtøj og andre ejendele er forsikret mod 

beskadigelse og tyveri, når de anbringes på den plads, 
skolen anviser dertil.
Dette gælder også cykler, men ikke knallerter. 
Kostbare smykker og kontante penge bedes ikke medbragt 
på skolen.

3. Elevernes overtøj og andre ejendele skal være forsynet 
med navn.

4. Ting, som er skolegangen uvedkommende, bedes ikke med
bragt på skolen.

SYGDOMSTILFÆLDE

Hvis en af følgende sygdomme optræder i en elevs hjem, 
eller hvis eleven rammes deraf, skal der straks gives ind
beretning til skolen derom. Det gælder: tyfus, paratyfus, 
dysenteri, paradysenteri, meningitis, smitsom gulsot, po
lio, difteri og tuberkulose.

Skolelægen skal i samarbejde med embedslægen træffe be
stemmelse om, hvorvidt ikke syge elever fra sådanne hjem 
må gå i skole.

Når elever rammes af de almindelige smitsomme børnesyg
domme, må de ikke søge skole, så længe de antages at bære 
smitte. Den behandlende læge skal træffe beslutning derom.

Elever, som har fodvorter eller lider af fodsvamp, må 
ikke deltage i skolebadning, og de må ikke færdes i sko
lens lokaler uden fodtøj.

Efter ministeriets cirkulære af 29.marts 1974 kan ele
ver efter anmodning fra hjemmet fritages for legemsøvelser 
(atletik, boldspil, gymnastik og svømning) for én uge ad 
gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.Længere tids 
fritagelse kræver lægeattest,som udfærdiges på en særlig 



12

blanket, der fås på skolen.

SKOLELÆGE OG SKOLETANDLÆGE

Disse ting hører med til de sociale goder, som kommu
nerne stiller til rådighed for børn i den undervisnings
pligtige alder, og alle børn på denne skole bliver til
budt såvel lægetilsyn som tandlægebehandling på lige fod 
med elever i de kommunale skoler.

Skolelægen kommer på skolen. Tandlægebehandlingen fore
går på centralklinikken i Albanigade efter aftale med 
skolen.

SKOLEMÆLK OG VITAMINPILLER

Også her gælder de samme regler som ved de kommunale 
skoler. Eleverne kan få gratis sødmælk hver dag og vita
minpiller i vinterhalvåret.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

Efter aftale med sognepræst J.E.Madsen, Skt.Hans Kirke, 
kan alle elever i vore 7. klasser gå til konfirmations

forberedelse i kirken over for skolen.
Konfirmationsforberedelsens mødetider er ikke fastlagt, 
men vil indgå i timeplanen.

Konfirmationen kan foregå enten forår eller efterår efter 
aftale med præsten.

ELEVFORSIKRING.

Skolen har tegnet en forsikring, som på forskellige 
områder dækker det ansvar, skolen påtager sig i forbindel
se med den daglige virksomhed.

TYVERI: Elevernes tøj, cykler og andre værdigenstande
er dækket, hvis de er anbragt 
viser dertil, og hvis de ikke 
f.eks. familieforsikring, som 
lerter kan ikke forsikres.

Penge og værdigenstande må
ANSVAR: Tøj, som ødelægges 

sikret under samme vilkår som

på det sted, som skolen an
er dækket af anden forsikring 
forældrene har tegnet. Knal-

ikke efterlades i overtøjet.
ved uheld i skolen,er for
for tyveri.

Forsikringen dækker også som ulykkesforsikring, idet 
elever, som kommer til skade på skolen og får varige mén, 
tilkendes en erstatning, hvis størrelse fastsættes i for
hold til den skete skade i hvert enkelt tilfælde.

Dette har især interesse i forbindelse med skade på tæn
der .
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FRIPLADSER
I lighed med tidligere år yder Odense Kommune et 

beløb til fripladser på de private skoler.
Fripladsordningen dækker nu elever i hele det un

dervisningspligtige skoleforløb (1.-9.skoleår) samt 
børnehaveklassen. Friplads kan opnås, hvis forældrenes 
indtægt er under en vis grænse.

Ansøgningsblanket fås på skolen i begyndelsen af 
skoleåret.

Skolen er Odense Byråd taknemlig for denne ordning, 
som skulle betyde, at alle har økonomisk mulighed for 
at lade deres børn gå i en privat skole.

For elever i 1. til lo. skoleår, som ikke bor i 0- 
dense Kommune, findes der andre muligheder for at søge 
tilskud.

Elever i lo. klasse har hidtil kunnet opnå hjælp fra 
Statens Uddannelsesstøtte, men med den nye lov om ung
domsydelser er dette bortfaldet. Herefter er de eneste, 
som har mulighed for at opnå støtte i lo.klasse, ele
ver, som fylder 18 år i løbet af skoleåret, og de er 
vist kun ganske få.
UDMELDELSE
sker - af hensyn til revision - skriftlig. Der betales 
for den måned, hvori udmeldelsen sker, og den følgende.
BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Efter den nye skolelov har eleverne ret til fri befor
dring til skolen, hvis de opfylder en af følgende betingel
ser:
1. Elever i bh.-kl.,l., 2. og 3.klasse kan få gratis 

befordring, hvis de bor mellem 2,5km og 12,5okm fra 
skolen.

2. Elever i 4.,5. og 6.klasse kan få gratis befordring, 
hvis de bor mellem 7km og 17km fra skolen.

3. Elever i 7., 8., 9. og lo.klasse kan få gratis befor
dring, hvis de bor mellem 9km og 19km fra skolen.
Elever som bor mere end henholdsvis 12,5km, 17km og 

19km fra skolen, har ret til gratis befordring de første 
12,5km, 17km eller 19km.

Elever, som kan bruge Odense bytrafiks buslinier, får 
buskort på skolen, hvis forældrene afgiver bestilling der
på til skolen på indlagte bestillingsseddel.

Elever, som bruger andre trafikmidler, kan få godtgø
relse efter de regler, som gælder i deres hjemkommune. 
Alle, som tilfredsstiller ovennævnte betingelser, har ret 
til befordringsgodtgørelse, men det ordnes forskelligt i 
de forskellige kommuner, som vi modtager elever fra. Nær
mere oplysninger fås ved henvendelse på skolen kontor.

Som noget nyt gælder fra i år, at elever fra Odense 
kommune kan få fri befordring fra skole til fritidshjem, 
hvis vejlængden svarer til de afstande, som er nævnt i 
ovenstående oversigt. Forældre, som ønsker en sådan ord
ning, skal henvende sig på skolens kontor for at få en an
søgningsblanket.
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FORSKELLIGT UDSTYR

Bøger og hefter udleveres på skolen, men eleverne 
skal stadig selv anskaffe:

Pennalhus med nødvendige skrivesager og tegnerekvi
sitter efter anvisning fra faglærerne.
Gymnastiksko og gymnastikdragt samt håndklæde.
Badedragt til svømning (kun 4. og 5.klasse) .
Farver og farvelade efter aftale med formningslære
ren .
Alle ejendele skal være tydeligt mærket med navn, 

men intet bør mærkes, før det er godkendt af faglære
ren .

Også overtøj, som eleverne benytter på skolen, bør 
være mærket med navn.

LEJRSKOLEN 1981 

6.a og 6.b drager i lejrskole i ugen fra den 7.september 
til den 11.september.
I år besøger vi Hærvejens Lejrskole ved Tørring.
Prisen for deltagelse er 13o kr. pr. elev. Alle elever 
skal deltage, med mindre særlige årsager gør sig gælden
de, og i så fald må der træffes aftale med skolen.

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN

I det forløbne år har foreningen forestået følgende arran
gementer på Marie Jørgensens Skole:
4. november 19 8o afholdtes ordinær generalforsamling.
Andespillet afholdtes den 28.november 198o med en god til
slutning. Vi spillede på 2o faste numre. Der var desuden 
amerikansk lotteri m.v. med flotte præmier.
For 4. og 5.klasserne afholdtes den 27.februar 81 den 
traditionelle fastelavnsfest med tøndeslagning, dans, pi- 
lekast, fiskedam og servering og med en mængde præmier. 
Trods foreningens beskedne økonomi har vi ydet tilskud^ 
til diverse arrangementer foreslået af skolen, og vi hå
ber stadig, at vi kan aktivere forældrene, så vi kan leve 
op til traditionerne:

at være med til at skabe sammenhold 
mellem forældrene og at yde tilskud til relevante formål 
til gavn for skolens elever.
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Afslutning på skoleåret 1981

finder sted fredag den 19. juni kl.10 på skolen.
Eleverne må møde i god tid, og forældre og 

venner af skolen er hjertelig velkommen.

Viggo Bach

Det nye skoleår begynder

mandag 
denlO.august

8.,9.og 10.klasse 
møder kl. 9

2.til 7.kl.møder kl.10
1.klasse møder kl.10^°

MEDBRING EN TASKE 
TIL BØGER

Børnehaveklassen møder 
tirsdag d.11.aug.kl.10

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1981/82.

Sommerferien slutter: 9.august 
Efterårsferie: 17.oktober - 25.oktober 
Juleferie: 23.december - 4.januar 
Påskeferie: 3.april - 12.april
Dronning Margrethes fødselsdag: 16.april 
Store Bededag: 7.maj
Kristi Himmelfartsdag: 2o.maj
Fridag: 21.maj
Pinseferie: 29.maj - 31.maj
Sommerferien begynder: 19.juni 

(de nævnte dage incl.l
Skoleåret 1982/83 begynder 
mandag den 9.august 1982.
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Fortegnelse over skolens elever

pr. 1. april 1981

Børnehaveklasse
Andersen, Louise Sparre 
Bay, Helene Top 
Boman, Kristina E. 
Bro, Tom Dieter 
Cimpu, Niculai Mihai 
Friis, Lotte Maria 
Hansen, Heidi Møller 
Hansen, Kent Kaare 
Horvath, Michael 
Ingham, Jane Marlene 
Jørgensen, Martin 
Kristensen, Frank M. 
Kriwatt, Inge E. 
Krogh-Jensen, Sine 
Mogensen, Lars 
Rasmussen, Max 
Rendbæk, Gitte 
Saleem, Shahbona 
Rosenberg, Sandra 
Sørensen, Erik Nielsen 
Thomsen, Allan L. M.

1 .klasse a.
Askerod, Ditte K. K. 
Christensen, Dorthe S. 
Kolbe-Olsen, Thomas 
Mortensen, Jacob 
Nielsen, Mette Sander 
Pedersen, Kenneth B. 
Pedersen, Kim 
Petersen, Rene 
Rasmussen, Tina 
Saleem, Per Ndeem 
Schultz, Lotte 
Spenner, Lisbeth Wind

1. klasse b
Andersen, Stig Sandholt 
Bertram, Bernd 
Classei, Mette 
Jacobsen, Brian Bert 
Jørgensen, Annette Hostrup 
Knudsen, Brian 
Kuhlmann, Joan 
Liokouras, Thomas 
Naamansen, Hans Peter K. 
Pedersen, Bo 
Pihl, Rikke 
Rasmussen, Paw 
Winther, Christina

2. klasse a
Askerod, Dea M. K. 
Hansen, Brian 
Hansen, Britta 
Hansen, Helge S. H. K. 
Hansen, Jannich John 
Jørgensen, Tony Hostrup 
Mortensen, Poul Ravnsbæk 
Nielsen, Dan Lund 
Nielsen, Heidi Scandorff 
Rasmussen, Maria Bok 
Rasmussen, Susanne 
Rennebod, Jes Bo 
Røhe, Lotte 
Sørensen, Kent 
Weien, Michael Lilja 
Ørtvig, Brian 

2. klasse b
Bramsen, Carsten Bo R. 
Deist, Peter Besser 
Friedrichsen, Thomas R. 
Hansen, Karina Otto 
Hansen, Lars Skov 
Hansen, Tina Broby 
Lund, Gitte 
Nielsen, Henrik Hjernø 
Nielsen, Pia Marie 
Poulsen, Marina 
Rasmussen, Pernille S. 
Risumfeldt, Maj-Britt S. 
Thisgaard, Søren
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3, klasse

Christiansen, Michael R.H. 
Friis, Mickey B.
Hansen. Laila Møller 
Hasselgren, Kristine B. 
Jensen, Jan Hartmann 
Juulsmose, Brian 
Krusenstjerna-Hafstrøm Ann C. 
Nidorff, C. Patricia 
Nielsen, Stine Sander 
Paulsen, Stine Ellen 
Pedersen, Bettina D. B. 
Rosenberg, Arthur 
Rønnov, Michela 
Schultz, Rikke 
Søndergaard, Anne Mette 
Thiel, Mette 
Thomsen, Tina L. M. 
Thorkilsen, Heidi 

4, klasse a
Andersson, Lars Høj 
Fich, Thomas Boe 
Halvorsen, Sanne 
Jokumsen, Jackie Bo 
Knudsen, Klaus Kristian 
Liokouras, Michael 
Misrahi, Mark Allain 
Roccato, Manuela 
Saleem, Naeem Waseem 
Thisgaard, Jens 
Thomsen, Casper 
Vilhelmsen, Betina S. 
Williams, Susanne-Mari 
Winther, Jeanette 

4. klasse b
Buchhave, Eddie 
Christensen, Henrik Storm 
Christensen, Lars Obel 
Horvath, György 
Knudsen, Jan Lutryn 
Larsen, Tine 
Lorentzen, Johan Ewald 
Møller, Pia 
Rasmussen, Vibeke Nymark 
Rolighed, Thomas 
Salminen, Lars Just 
Szücs, Bettina 
Søndergaard, Lars

5. klasse a
Beyer, Jane Reinholdt 
Christoffersen, Lotty Karina 
Funder, Ole E.
Hansen, Frank Duch 
Iversen, Ewald Vester 
Jensen, Thomas Krister 
Jespersen, Kjeld Jørgen V. 
Jørgensen, Betina 
Kjølby, Henriette 
Kolbe-Olsen, Tine 
Leduc, Pepina Lorien 
Mogensen, Jens 
Mortensen, Jette Mølgaard 
Nielsen, Heidi 
Pedersen, Charlotte Krichau 
Petersen, Anja R.
Rasmussen, Birgitte 
Rasmussen, Brian Hundtofte 
Ørtvig, Sussie Christina 

5. klasse b
Andersen, Morten 
Axelsen, Thomas 
Buchholtz, Helle 
Christensen, Dan 
Fürstenberg, Maike Anita 
Hansen, Christina Broe 
Hvidholm, Peter 
Larsen, Anette 
Lorentzen, Monica 
Lund, Wicki Jønk 
Mortensen, Anders Møller 
Nielsen, John Høstrup 
Petersen, Henrik 
Petersen, Mette Marie 
Rasmussen, Jan 
Rasmussen, Rikke S.
Runa, Paw 
Scheel-Hincke, Peter Memhave 
Spenner, Peter Vind 
Toft, Rune
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6. klasse

Bertelsen, Heidi 
Bertram, Stefan 
Boysen, Carina 
Bramsen, Claus 
Hjelm, Lars 
Irring, Jan 
Johansen, Anette Lyholm 
Lisberg, Annette 
Marcussen, Kirsten 
Nielsen, Karin S. 
Nielsen, Lizzi Rundé 
Olsen, Jan 
Pedersen, Brian 
Pedersen, Jan Roland 
Pedersen, Steen Erik 
Petersen, Jeanette R. 
Stecher, Peter 
Sørensen, Gitte 
Vincentz, Mika H. 

7. klasse a
Andersen, Erik 
Berg, Mette 
Birch, Stine 
Cimpu, Maria 
Frydendahl, Dorthe 
Hansen, Henrik Busch 
Hansen, Pia 
Henriksen, Lisbet I. 
Jørgensen, Allan Birger 
Klint, Henrik 
Masood, Kanwal 
Michelsen, Claus Løgholt 
Mogensen, Niels 
Rasmussen, Lars Bo 
Röhe, Mette 
Samild, Lone

7■ klasse b
Granly, Charlotte Astrup 
Haase, Catrine 
Halle, Jan
Hansen, Claus Götke 
Iversen, Morten
Jensen, G. Lykke Hessellund 
Jørgensen, Flemming 
Kristensen, Per Markvart 
Larsen, Claus Jann 
Larsen, Jørn Rauff 
Mortensen, Klaus Mølgaard 
Olsen, Jan Laurenborg 
Overgaard, Anne Kathrine 
Papp, Katalin 
Pedersen, Susanne 
Puglielli, Pia Patricia 
Rasmussen, Anne K. N. 
Rosengreen, Jesper 
Sørensen, Jan 

8. klasse a
Andersen, Jette 
Bjørgmose, Grethe 
Christensen, Michael 
Eriksen, Søren Tietgen V. 
Hansen, Jesper 
Haase, Thomas 
Iversen, Palle J. 
Kildemose, Martin Henrik 
Klok, Frank 
Larsen, Karina Lykke 
Lisberg, Morten Ück 
Marcussen, Elisabeth 
Masood,.Urfan 
Mortensen, Thomas M. 
Nielsen, Anders Rundé 
Nielsen, Dan Bjarne 
Nielsen, Eva Grønlund 
Pedersen, Henrik Roholdt 
Søndergaard, Gitte
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8. klasse b
Agerskov, Finn Chr. 
Andersen, Margit Moreau 
Axelsen, Søren 
Backlund, Alberto G. 
Christensen, Hanna Juul 
Dyhr, Kim 
Hansen, Carsten S. 
Hendriksen-Nielsen, Lill N. 
Jensen, Anette Kristin 
Juul, Helle 
Jørgensen, Anna Mette 
Jørgensen, Michael S. 
Kjærsgaard, Kent 
Larsen, Henrik 
Ludvigsen, Poul 
Meisner, Kent 
Pulli, Sergio 
Rasmussen, Pernille 

9. klasse a

Boller, Aage 
Broe, Mette 
Embacher, Thomas 
Fischer, Jan 
Gluud, Birthe 
Jahren, Ann-Kitt 
Jensen, Betina 
Jensen, Helle Lunde 
Jensen, Lisbeth Mailing 
Laursen, Bo 
Lægteskov, John 
Messel, Øystein 
Mørkholt, Annette 
Nielsen, Peder Strømberg 
Pedersen, Jan Leslie 
Rasmussen, Lene 
Sørensen, Anne-Mette P. 
Sørensen, Karen Søndergaard

9. klasse b
Albrechtsen, Charlotte 
Amin, Jens Lars 
Frederiksen, Lene 
Jensen, Gitte Lundager 
Jespersen, Jeanette Fich 
Johansen, Jørgen Kjær 
Juul, Peter
Jørgensen, Jeanette Dines 
Jørgensen, Liselotte H. 
Kristensen, Jens Vibskov 
Marcussen, Sven Arne 
Nielsen, Helle Hjernø 
Nielsen, Henrik Brix 
Noes, Mikael 
Pedersen, Henrik
Pedersen, Jeanette Baaring 
Pedersen, Lars Ole 
Rasmussen, Jan 
Stecher, Karsten 
Søgaard-Sørensen, Jette M.

lo. klasse a
Andersen, Susanne Refsgaard 
Boller, Jette 
Christensen, Tommy 
Embacher, Jeanne 
Hansen, Hanne Moth 
Jensen, Birgitte
Kaiser, Charlotte Mariann 
Larsen, Lars Chr. Hedekær 
Nielsen, Vivi 
Pode, Charlotte 
Rasmussen, Kirsten Grau 
Rettmer, Steen Claus James 
Staun, Elisabeth 
Thomsen, Bettina

lo. klasse b
Andersen, Annelise Paulin 
Andersen, Palle Steen 
Clausen, Per
Gregersen, Lene Dyrmann
Nielsen, Tommy
Nissen, Ib
Pedersen, Anne Simone 
Petersen, John Adler 
Petersen, Nina Egesborg 
Rasmussen, Berit Rødsgaard 
Sørensen, Tina Svenning 
Thomsen, Henrik
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25 ÅRS JUBILARERNE 1981

realeksamen 1956

Pigeskolen Drengeskolen

Grandt, Else Ingeborg 
Hansen, Gerda E. Skøtt 
Hansen, Hanne Merete 
Holm, Jytte Kannegård 
Jensen, Inge Birgit 
Jespersen, Ingrid 
Johannesen, Inge Lise 
Jørgensen,Karen Margr.Bonne 
Kildemann, Jytte 
Knudsen, Margit 
Larsen, Bodil Lund 
Larsen, Else Marie 
Madsen, Bente Laugesen 
Madsen, Ingelise 
Nielsen,Betty Marie Tubek 
Nielsen,Rosemary Lyngholm 
Olsen, Kirsten Jydby 
Pedersen, Elise Johanne 
Pedersen, Merete Nisted 
Rasmussen,Bente Tove G. 
Rasmussen, Lis
Skjold-Nielsen,Lykke Solvejg 
Stensballe, Helle 
Sørensen, Elly Højerup 
Sørensen,Inge-Lise Riisskov 
Winther, Lise

Bæktoft, Leon 
Ernlund, Jørgen 
Fich, Allan Gøsta 
Hansen, Helmuth Andreas 
Hoyer, Flemming Nørregaard 
Jacobsen,Anders Frits Ploug 
Jacobsen, Jørgen Kim 
Jensen, Hardy Rossau 
Jeppesen, Arne Buhl 
Jørgensen,Bent Chr.Ellegård 
Knudsen, Ole Elsner 
Mortensen, Anker 
Nicolajsen, Christian L. 
Nielsen, Erik 
Poulsen, Hans Frisenborg 
Rasmussen, Jens Jørgen 
Rasmussen, Ole Hans 
Scheel-Hincke, Knud 
Svendsen, Hans Christian 
Søberg, Jørgen 
Sørensen, Jørgen 
Sørensen, Svend Anker 
Ylander, Niels Henrik
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VEDTÆGTER 
for

Den selvejende institution 
MARIE JØRGENSENS SKOLE

§ i-
Marie Jørgensens Skole er en selvejende institution 
med hjemsted i Odense Kommune, Fyns Amt.

§ 2.
Institutionens formål er at drive privat grundskole 
med tilhørende lo.klasse samt børnehaveklasse efter 
de til enhver tid gældende regler, for tiden lov nr. 
3o6 af 8.juni 1977 om friskoler og private grundsko
ler m.v.
Skolens formål er iøvrigt i en atmosfære af tryghed 
og trivsel at føre hver enkelt elev så langt frem i 
hvert enkelt fag, som evner og interesse rækker, og 
derved bibringe eleverne en grundviden, der gør dem 
i stand til en selvstændig stillingtagen til de man
geartede påvirkninger, som tilværelsen udsætter dem 
for.

§ 3.
Institutionen er ejer af skolens bygninger og.grunde 
på Skt. Hans Plads 1-5 og Nyenstad 3 (matr.nr. 1228 
og 1233 - Odense Bygrunde) samt skolens inventar, un
dervisningsmidler og andre aktiver, sådan som de er 
opgjort i status.

§ 4.
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra 
skolekredsen, på grundlag af skolepenge fra eleverne 
og ved tilskud fra det offentlige eller fra andre i 
skolens drift interesserede parter.
Skolepenge fastsættes af den selvejende institutions 
bestyrelse.
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder in
stitutionen og vil i passende omfang være at anvende 
til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse 
af fremtidige års eventuelle underskud og iøvrigt til 
bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervis
ningsmaterialet, til byggeforanstaltninger, udvidel
ser o. lign.
Kapital, som ikke er bundet i fast ejendom, inventar 
og samlinger m.v., eller er nødvendig til skolens drift,
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skal anbringes efter reglerne for anbringelse af 
midler, der tilhører legater m.v. under offentlig 
bestyrelse eller offentligt tilsyn, jfr. for tiden 
bekendtgørelse nr. 332 af 16.sept.1966, således som 
ændret ved bekendtgørelse nr. 354 af 24.juli 1972.

§ 5.
Medlem af skolekredsen er enhver, som har børn i 
skolen.
Andre, der føler sig knyttet til skolen og er villige 
til efter evne at deltage i dens økonomiske oprethol
delse, kan efter skriftlig begæring herom optages i 
skolekredsen af bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse for eller imod optagelse i 
skolekredsen kan indankes for generalforsamlingen 
af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 6-
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del i 
skolens formue eller til udbytte af nogen art. Med
lemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Medlemmerne har adgang til ved fremmøde på general
forsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive 
mere end een stemme. El forældrepar har kun een stem
me tilsammen.
Der kan kun udøves stemmeret ved personligt fremmøde.

§ 7.
Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen 
af oktober måned i Odense.
Generalforsamlingen indkaldes med mi.ndst 8 dages og 
højst 28 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller 
flere af de lokale dagblade. Eleverne får desuden 
skriftlig meddelelse om generalforsamlingen, indehol
dende dagsorden, med til aflevering i hjemmet.
Forslag, som skolekredsens medlemmer ønsker medtaget 
på den ordinære generalforsamling, må skriftligt ind
gives til bestyrelsen senest den 1. september det på
gældende år.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrel
sen eller mindst 5o medlemmer af skolekredsen ønsker 
det. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling for
langes afholdt af mindst 5o medlemmer af skolekredsen, 
skal begæring herom indgives skriftligt til bestyrel
sen indeholdende forslag til dagsorden. Bestyrelsen 
indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 1 
måned efter begæringens modtagelse. Indkaldelse til 
enhver ekstraordinær generalforsamling skal indeholde 
dagsordenen herfor.



23

§ 9.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 
omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne 

år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Evt. valg af tilsynsførende for 1.-9.sko

leår .
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

§ lo.
Generalforsamlingens dirigent, der vælges ved simpel 
stemmeflerhed, leder forhandlingerne og afgør alle 
spørgsmål vedrørende sagernes behandling med stemme
afgivelse og dennes resultater.
Stemmeafgivningen sker skriftligt, hvis dirigenten 
ønsker det, eller det forlanges af 1/4 af de tilstede
værende stemmeberettigede medlemmer af skolekredsen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn 
til de fremmødte medlemmers antal, jfr. dog § 19.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en 
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 
vælges blandt medlemmer af forældrekredsen, medens 
de øvrige 2 kan vælges blandt skolekredsens andre 
medlemmer.
Valget til bestyrelsen gælder for en 4-årig periode, 
genvalg kan finde sted. Ved ekstraordinær afgang fra 
bestyrelsen supplerer denne sig selv med et nyt med
lem, hvis mandat stilles til rådighed ved førstkom
mende ordinære generalforsamling.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 12.
Skolens leder, lærerne og andet personale ved insti
tutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller 
deltage i valg af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og ikke ude 
af rådighed over deres bo.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for sko
lens gæld.
Skolens leder og lærerrådsformand deltager i bestyrel
sesmøderne uden stemmeret.
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§ 13.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand 
og fastsætter selv sin forretningsorden. - Til regn
skabsfører kan vælges skolens leder eller en af dens 
lærere.
Bestyrelsen afholder møder så ofte, som formanden 
eller 2 af dens medlemmer finder det fornødent.
Formanden indkalder mødedeltagerne med mindst 1 u- 
ges varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig vedlagt 
dagsordenen for det pågældende møde.
Formanden, eller i hans fravær næstformanden leder 
forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg 
for, at et kortfattet referat af forhandlingerne og 
trufne beslutninger indføres i en forhandlingsproto
kol. Efter hvert møde underskrives protokollen af 
mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til 
kort at få sin afvigende mening indført i forhand
lingsprotokollen. Bestyrelsens medlemmer - også de, 
der ikke har deltaget i bestyrelsesmødet - har ret 
til at blive gjort bekendt med protokollatet om det 
pågældende møde.

§ 14.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 med
lemmer - deriblandt formanden eller næstformanden - 
er tilstede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgø
rende. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt 
fremmøde.

§ 15.
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i for
ening med et bestyrelsesmedlem - eller næstformanden 
i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.
Den samlede bestyrelse kan meddele bankfuldmagt etc.
Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom 
kræves underskrift af den samlede bestyrelse samt 
godkendelse af undervisningsministeriet. Bestemmelser
ne herom vil være at tinglyse som rådighedsindskrænk
ninger på alle institutionens faste ejendomme.

§ 16.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af instituti
onen, herunder dens økonomi i overenstemmelse med 
reglerne i nærværende vedtægter og i de om vedkommen
de skoleform gældende love og andre retsforskrifter.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, sko
lebestyreren. Denne alene har den pædagogiske ledelse 
af skolen og står til ansvar overfor skolens bestyrel
se, skolekredsen og undervisningsministeriet. Skolebe
styreren forestår i øvrigt skolens daglige drift og 
træffer alle dermed forbundne dispositioner inden for 
skolens budget.
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Efter indstilling fra skolens leder ansætter og 
afskediger bestyrelsen skolens lærere. Andet per
sonale ansættes og afskediges af skolens leder.

§ 17.
Det reviderede regnskab skal hvert år inden l.maj 
tilstilles bestyrelsens formand til forelæggelse 
på førstkommende generalforsamling.
Regnskabet skal være i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende ministerielle bestemmelser - 
for tiden ministeriets bekendtgørelse af 6.maj 197o 
om statstilskud til visse private skoler, og den i 
henhold hertil udstedte instruks, jfr. for tiden un
dervisningsministeriets revisionsinstruks af 5.juni 
1972 for revisorer ved skoler, der modtager stats
tilskud i henhold til lov om statsstøtte til visse 
private skoler, som ændret ved cirkulære af 19.de
cember 1975.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 18.
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske efter beslut
ning på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger 
med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum, og 
kun såfremt ændringerne vedtages med 2/3 af de afgiv
ne stemmer, og såfremt ændringerne derefter godken
des af undervisningsministeriet.

§ 19.
Forslag om opløsning af institutionen kan kun vedta
ges på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af samt
lige medlemmer deltager i afstemningen, og hvor for
slaget bliver vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne 
stemmer. Bliver forslaget ikke vedtaget med 3/4 af de 
afgivne stemmer, er det forkastet. Opnår forslaget 
3/4 af de afgivne stemmer, men deltager der ikke mindst 
3/4 af samtlige medlemmer i afstemningen, indkaldes 
der senest 4 uger efter til en ny generalforsamling, 
hvor forslaget kan vedtages med 3/4 majoritet, uanset 
de fremmødtes antal. Opløsningen skal derefter godken
des af undervisningsministeriet.
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i 
overensstemmelse med formålsparagraffens bestemmelse, 
skal den opløses.
Bestyrelsen har pligt til straks at give undervisnings
ministeriet meddelelse om institutionens opløsning.
Det påhviler i tilfælde af institutionens opløsning 
den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det 
økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er 
gennemført efter loven eller overgået til behandling 
ved skifteretten eller ved en af undervisningsministe
riet godkendt likvidation.
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Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens 
aktiver og for, at det økonomiske opgør i anled
ning af skolens nedlæggelse foretages efter loven 
samt for, at skolens nettoformue anvendes i overens
stemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
Mulige overskydende midler anvendes efter bestyrel
sens bestemmelse og med undervisningsministeriets 
samtykke til skoleformål, der støttes gennem loven 
om statsstøtte til visse private skoler.

§ 2o.
Nærværende vedtægter vil være at godkende af under
visningsminister! et.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 
den 9. juni 198o.

Marie Jørgensens Skole indeholdte bestemmelser om skolens styrel' 
se og økonomiske forhold godkendes herved.
UNDERVISNINGSMINISTERIET
Direktoratet for folkeskolen, 
folkeoplysning, seminarier m.v., den 8. august 1980
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