
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Marie Jørgensens Skole

Meddelelser 1984



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 LEDELSE:

Bestyrelsen:
Sognepræst Jørgen Larsen, Mesinge (Formand) .
Fru Ulla Marcussen, Odense.
Lærer Hans Jørgen Rasmussen, Odense. 
Økonomichef Leif Hansen,Odense 
Regnskabschef Knud Buchholz, 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 71
Sekretærer: Inge Christiansen 

Rita Olsen
Viceinspektør, skolevejleder, bibliotek 

og skolelæge: 12 2o 7*+
Lærerværelset: 13 77 7^

Skolens pedel: Kurt Eriksen



3

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.

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. Den har plads til ca. 
365 elever. De gamle bygninger ved Kongens Have er i å- 
renes løb blevet ombygget, men er dog stadig gamle huse 
med minder om svundne tider. Vi har faglokaler til gym
nastik, hjemkundskab, sløjd, biologi, geografi samt fy- 
sik/kemi, og desuden har vi et skolebibliotek. I de se
neste år har bygningerne gennemgået ændringer for at 
tilgodese brandtilsynets krav.

I skoleåret 1984/85 har skolen følgende klasser:

Børnehaveklasse, hovedskole med l.bil 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 ^Bacb
skolebestyrer
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Til skolens forældrekreds
En skole er en levende organisme, og derfor sker der 
noget hele tiden. Sådan skal det være, og sådan er det.
Vi har mange elever på skolen, næsten alle klasser er 
fyldte, kun er der endnu nogle ledige pladser i børne
haveklassen i det skoleår, som begynder 1.august.
Fra det nye skoleår skal vi indføre nye aktiviteter på 
to områder:

Vi indfører en pasningsordning for elever i børne
haveklassen samt 1. og 2. klasse. Det vil sige,at 
forældre,som ønsker det, kan få deres børn passet 
på skolen før og efter skoletiden. Man kan afleve
re børnene på skolen kl. 8 og få dem passet fra 
kl.8-9, og man kan ligeledes få dem passet efter 
skoletid fra kl. 11,46 til kl. 13,45. Pasnings
ordningen skal betales af de, som benytter den. 
Tilmeldingsblanket med opgivne priser findes bag 
i dette hæfte.

2 Skolen får et nyt fag fra 1.august, nemlig datalæ
re, og der har vist sig stor interesse blandt ele
verne. 8., 9 • og 10. klasse får faget tilbudt som 
valgfrit fag i to ugentlige timer. Faget omtales 
senere i dette hæfte.

Der har været talt og skrevet meget om besparelser på 
skoleområdet, og også de private skoler er pålagt bespa
relser. Man har ofte kunnet få det indtryk af det, som er 
sagt og skrevet, at de private skoler ikke var pålagt 
noget sådant, men faktisk har vi fået sparekravene for
stærket regelmæssigt fra år til år. For skoleåret 8M-/85 
er sparekravet yderligere forstærket, og vi har regnet 
og studeret en del på, hvordan vi kan leve op til disse 
krav, uden at undervisningen lider for meget derved.
Vi ønsker så vidt muligt ikke at skære ned på undervis
ningstimetallet, og takket være de fyldte klasser har det 
også næsten kunnet undgåsj men vi må vise mådehold med 
brug af forskellige undervisningsmidler og fornyelse af 
inventar. Jeg tror, det vil lykkes at gennemføre be
sparelserne uden store skadevirkninger, men det er ikke 
morsomt at skulle spare.
Der er dog et sted, hvor besparelsen er mærkbar, og det 
er i børnehaveklassen. Vi har haft 2 medarbejdere i klas
sen hidtil, men efter de nye spareregier skal der være 
mindst 23 børn i en børnehaveklasse, før vi må beskæfti
ge 2 på fuld tid med statstilskud til lønudgiften.
Skolens bestyrelse er indstillet på at bevilge en del af 
lønnen til en medhjælp, således at lønnen betales uden 
statstilskud, men med de 16-17 elever, vi har tilmeldt nu, 
bliver der ikke tale om medhjælp på fuld tid - men der 
kan jo komme flere elever endnu - vi får se.
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I juni og juli måned i år får vi travlt på skolen, idet 
vi udover de sædvanlige gøremål skal have håndværkere. 
Skolekøkkenet skal bygges om. Det nuværende lokale er 
indrettet i 1937 og må siges at være nedslidt. Vi har 
arbejdet på denne sag i flere år, og nu er det lykkedes 
at skaffe både de nødvendige tilladelser samt penge at 
betale med, så nu skal det være. Vi glæder os til at 
fremvise det nye køkken, når det er færdigt.
Dermed har jeg vist nævnt de væsentligste ting og vil 
slutte med en hilsen og tak til alle i skolekredsen for 
trofasthed mod skolen.

Viggo Bach
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Lærere ved skolen 1983-84

Grete Andersen: Dansk, historie og kristendomskundskab
Karen margr.Bach: Pædagogisk medhjælp i børnehaveklassen
Viggo Bach: Fysik/kemi og elektronik. - Skolebestyrer
Ruth Brandt: Dansk, matematik og kristendomskundskab
Jane Brinkløv: Dansk, engelsk og fransk og kristendomskundskab 
Karen Merethe Bundgaard:Børnehaveklasse- formning og gymnastik 
Bodil Fuglsang: Matematik, engelsk og støtteundervisning 

Viceskoleinspektør.
Elly Hansen: Tysk og latin - skolebibliotekar
Kirsten Hansen: Dansk, tysk, idræt, matematik og musik
Magna Holst: Dansk og tysk
Jens Jørgen Jensen: Matematik
Jens Peter Bjerre Jørgensen: Dansk, sløjd, biologi, geografi og 

kristendomskundskab
Jytte Kannegaard: Dansk, engelsk, religion
Gurli Ryden Klercke: Orienteringsfag, religion, dansk og musik 
Poul Knudsen: dansk,samtidsorientering, orienteringsfag,idræt. 
Robert Larsen: Samtidsorientering, matematik og orienterings

fag.
Johanne Madsen:Dansk,Kristendomsk.,håndarb.og støtteundervisn.
Villy Bartholin Madsen: Dansk, tysk og musik
Alice Mosegaard: Dansk,kristendomsk.og støtteundervisning.
Rita Nielsen: Hjemkundskab
Lisbeth Nissen: orienteringsfag,kristendomsk.,musik,idræt.
Stig Nissen: Fysik, elektronik, matematik og idræt
Vagn Olsen: Dansk, orienteringsfag,kristendomsk. og samtids

orientering . - Skolevejleder
Miriam Rasmussen: Dansk, engelsk og idræt.
Elisabeth Lehn Simonsen: Idræt, formning og maskinskrivning.
Kurt Simonsen:Samtidsorientering,matematik, idræt og kristen

domskundskab .
Kaj Therkelsen: Dansk, matematik, historie og kristendomsk.



Afgangsklasserne 1984

10.a 1983/84

10.b 1983/84
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FORÆLDREMØDER, KARAKTERER M.V.

Klasselærerne i de forskellige klasser arrangerer i 
årets løb forældremøder og forældrekonsultationer,og 
vi har den glæde, at langt de fleste forældre møder 
op, når der indbydes.
I 5.- lo.årgang gives der karakterer til forældrenes 
orientering tre gange i løbet af skoleåret, l.gang ca. 
l.dec., 2.gang midt i marts og 3.gang ved skoleårets 
afslutning.
I 5.klasse bruges ikke karakterer, men derimod benæv
nelserne: udmærket, meget tilfredsstillende, tilfreds
stillende, jævnt tilfredsstillende, ikke tilfredsstil
lende.
Fra 6.- lo.klasse benyttes 13-skalaen, som vel ikke 
behøver nærmere præsentation, idet den må antages for 
kendt.
For de yngste klassers vedkommende bliver forældrene 
orienteret om elevernes standpunkt, når der afholdes 
forældrekonsultation.

HVAD LAVER SKOLEVEJLEDEREN?

Siden skoleårets start i aucust 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.
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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.

Den udvidede skolevejlederordning.
Den udvidede skolevejlederordning er et tilbud til 
elever, der forlader skolen efter 9• eller lo.klasse, 
om råd og vejledning i forbindelse med deres uddan
nelse eller beskæftigelse.
Eleverne kan benytte sig af tilbuddet fra skolen for
lades og to år frem i tiden. Tilbuddet gælder kun for 
elever i Odense kommune. Hvis man bor i en anden kom
mune, kan man kontakte ungdomsvejledningen der.
Den udvidede skolevejlederordning kan bl.a. hjælpe med 
uddannelses- og beskæftigelsestilbud, at skrive en an
søgning, skaffe diverse brochurer til forskellige ud
dannelsessteder samt være behjælpelig med at lave afta
le med f.eks. AF-kontoret.
Hvis du som "gammel" elev modtager et brev fra din ud
videde skolevejleder med en forespørgsel om, hvordan 
din beskæftigelsessituation er, da send venligst brevet 
i udfyldt stand tilbage. Porto er betalt.
Fremgår det af dit svar, at du har hjælp behov, vil du 
snarest blive kontaktet af din udvidede skolevejleder. 
Husk også at sende brevet tilbage, selv om det går dig 
godt.

Vagn Olsen
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Skolens undervisningsplan for 1984

KLASSE 1. 2. 3.

OBLIGATORISKE FAG: 
Dansk............................................8 7 7
Regning/matematik.............4 4 4
Idræt............................................1 2 2
Kristendomskundskab....! 1 1
Formning....................................1 2 2
Musik............................................1 2 1
Historie....................................- -)
Geografi....................................- -) 3
Biologi...................................... - -)
Håndarbejde............................- - -
Sløjd........................................... -
Hjemkundskab......................... - - -
Engelsk...................................... - - -
Fysik/kemi.............................. - - -
Samtidsorientering...........-
TILBUDSFAG:
Tysk........................................................................
Fransk...................................................................

85

4 . 5. 6. 7. 8. 9 . lo

6 6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4x 4x 4x
2 3 2 2 2 2 2
2 2 1 - 1 1 -

2 1 - - - - -

2 1 - - - - -

2 2 2 2 -

3 3 2 2 - - -

2 2 - - -

2 2xx - - - - -
- 2xx 2 - - - -
- - 2 2 - - -
- 3 3 3 3x 3x 3x
- - - 2 2 2x 2x
- — — 3 3 3

4 4x 4x 4x
4

VALGFRIE FAG: 
Latin......................................................................................................  
Maskinskrivning.............................................................................  
Hjemkundskab..................................................................................... 
Sløjd......................................................................................................  
Elektronik.......................................................................................... 
Historie...............................................................................................  
Geografi/biologi..........................................................................  

Valgfri kemi.................................................................................  
Datalære .........................................................................................

2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2-

2
2 2 2

2
2 2 2

XX J.klasse kan vælge håndarbejde eller sløjd, 
x Kursusdelt - matematik og fysik/kemi kan 

bortvælges i 10.klasse
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NYT FAG I SKOLEN FRA 1. AUGUST 198b-.

DATALÆRE
I datalære skal man lære noget om datamaskinens opbyg
ning, og hvad man bruger den til i dag.
Man skal lære at lave programmer til datamaskinen, og 
for at kunne det skal man også lære et datasprog. De 
maskiner, skolen har, hedder COMMODORE 6 b, og det da
tasprog, vi skal arbejde med, hedder COMAL.
Man skal lære at omsætte en ide til et program. Der kan 
arbejdes med egne ideer, men hovedsagelig vil der bli
ve stillet opgaver. Opgaverne skal struktureres, og 
programmerne udfærdiges skriftligt inden indtastnin
gen.
I datalære vil man komme til at arbejde meget selvstæn
digt, dels i smågrupper og dels enkeltvis, hvilket kræ
ver, at eleverne udviser ansvarlighed.
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Praktiske oplysninger

SKOLEPENGE

Skolens bestyrelse har arbejdet med budgettet for 198^/85 
og er kommet til det resultat, at det er nødvendigt med en 
lille stigning i skolepengesatserne. Vi håber, at forældre
ne vil vise forståelse derfor. Igen må der tages forbehold 
over for en eventuel stigning pr. 1. januar 1985, hvis pris
udviklingen mod forventning gør det nødvendigt.
Skolepengene betales i 11 rater, idet der ikke betales for 
juli måned.
Betalingen dækker forældrenes andel i alle udgifter ved den 
daglige skolegang. Der er således indregnet udgifter til bø
ger og aim. forbrug af papir og andre undervisningsmidler. 
Der kan dog blive tale om yderligere betaling, når klassen 
tager på udflugt eller lejrskole.
Skolepengeraterne er følgende:

Børnehaveklasse ................  kr. 280,oo pr.rate
1 .-5.klasse .............  kr. 320,oo -
6 .-7.klasse .............  kr. 3^0,00 -
8 .-10.klasse ............  kr. 375>oo -

For at modvirke, at udgiften bliver for stor for familier 
med flere børn i skolen, gælder følgende regler for søsken
demoderation:

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 det 
nærmeste kronebeløb, som er deleligt med fem.

I august 1982 indførte vi en rabatordning for forældre,som 
betaler for et helt skoleår forud. Det gav et så godt resul
tat, at vi fortsætter denne rabatordning. Derom nærmere sam
men med giroblanketterne til indbetaling.
Skolepenge indbetales på giro 5 10 18 75 inden den 10. i 
hver måned. Giroblanketter udleveres fra skolen.
Restancer forrentes med 15 % p.a.
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TILSKUD TIL SKOLEPENGE:
De beløb, som stilles til rådighed for de private sko
ler til nedsættelse af skolepengene, er desværre ikke 
reguleret tilstrækkeligt i forhold til prisudviklingen. 
Derfor bliver det sværere at yde friplads i 1983/84 end 
tidligere.
Undervisningsministeriet stiller hvert år et beløb til 
rådighed, men i 83/84 dækkede det kun ca.24% af det be
hov, skolerne havde. - Så det forslog kun lidt. Dertil 
kommer, at Odene Kommune betaler et tilskud til skolen 
i forhold til antallet af elever fra Odense. Derved styr
kes skolens økonomi, så vi bliver i stand til at yde et 
vist beløb til nedsættelse af skolepengene for familier 
fra Odense, men alt i alt slår beløbene dårligere til end 
i de foregående år.
De, som ønsker at søge om tilskud til skolepengene, be
des udfylde en blanket, som udleveres til alle først i 
skoleåret. Skolens bestyrelse vil så fordele det beløb, 
der er til rådighed efter bedste skøn.
Statens uddannelsesstøtte kan søges af elever efter det 
fyldte 18.år.
UDMELDELSE
sker - af hensyn til revision - skriftlig. Der betales 
for den måned, hvori udmeldelsen sker, og den følgende.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE.
1. Elever i bh.kl., 1., 2. og 3.klasse kan få gratis be

fordring, hvis de bor mellem 2,5km og 12,5km fra sko
len.

2. Elever i 4., 5. og 6.klasse kan få gratis befordring, 
hvis de bor mellem 6.km og 16km 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 9km og 17km fra skolen.

Elever som bor mere en henholdsvis 12,/km, 16km og 17km 
fra skolen, har ret til gratis befordring de første 
12,/km, 16km og l/km.
Elever, som kan bruge Odense bytrafiks buslinier, får 
buskort på skolen, hvis forældrene afgiver bestilling 
derpå til skolen på indlagte bestillingsseddel.
Elever, som bruger andre trafikmidler, kan få godtgørelse 
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 skolens kontor.
Elever fra Odense kommune kan få fri befordring fra sko
le til fritidshjem, hvis vejlængden svarer til de afstan
de, som er nævnt i ovenstående oversigt, eller hvis der 
må tages særlige hensyn p.g.a. trafikale forhold. Foræl
dre, som ønsker en sådan ordning, skal henvende sig på 
skolens kontor for at få en ansøgningsblanket.
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FORSKELLIGT UDSTYR 198>+/85

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,

LEJRSKOLE i 6.klasse
I år vil lejrskolen ikke finde sted i september, som det 
ellers har været tilfældet i flere år.
De lærere, som skal forestå lejrskolen, har ønsket at kom
me afsted i forårstiden i stedet for, og derfor vil lejr
skolen blive arrangeret i maj måned 198?.
Nærmere oplysninger om tidspunkt og rejsemål vil fremkomme 
senere.

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:

GÅ
TAL

IKKE LØBE
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.
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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,medmindre de er under behandling.

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 blanket, der fås på skolen.
SKOLESUNDHEDSTJENESTEN
Efter ny ordning fungerer skolesundhedstjenesten såle
des fremover:
Rutinemæssig undersøgelse vil kun foregå i børnehaveklas
sen. I de øvrige klasser vil der blive foretaget behovs
undersøgelser, men alle børn vil blive synsprøvet 1 x år
ligt.
Skolesundhedsplejerske Benthe Dyrbye-Skovsted træffes på 
skolen fredage fra kl. 9,3o - 12,oo på lægeværelset 
(tlf. 12 20 75-) samt evt. mandage efter aftale.
Der vil formodentlig blive ansat skolelæger i skoleåret 
1984/85.
SKOLETANDLÆGE
Tandlægebehandling tilbydes alle børn på skolen på lige 
fod med elever i de kommunale skoler. Behandlingen fore
går på Centralklinikken på Rugårdsvej 60 efter aftale 
med skolen.
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SKOLEMÆLK OG VITAMINPILLER
Også her gælder de samme regler som ved de kommunale sko
ler i Odense. - Elever, som ikke kan få gratis mælk, kan 
købe det på skolen til lavest mulig pris.

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.
7 .a møder mandag og torsdag i 1. time
7 .b møder tirsdag og fredag i 1. time.
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 på det sted, som skolen an
viser dertil, og hvis de ikke er dækket af anden forsikrinc 
f.eks. familieforsikring, som forældrene har tegnet. Knal
lerter kan ikke forsikres.

Penge og værdigenstande må ikke efterlades i overtøjet.
ANSVAR: Tøj, som ødelægges ved uheld i skolen,er for

sikret under samme vilkår som for tyveri.
Forsikringen dækker også som ulykkesforsikring, idet 

elever, som kommer til skade på skolen og får varige mfin, 
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 .
FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN
I lighed med foregående år har foreningen ved Marie 
Jørgensens Skole afholdt de traditionelle arrangemen
ter .
Fredag,den 18.nov. I983 afholdtes årets bankospil, og 
på vanlig vis var der generalforsamling i forbindelse 
hermed.
Fastelavnsfesten for ^.og 5- klasserne afholdtes fre
dag, den 11.februar.
Ved begge arrangementer var der traditionen tro meget 
stor tilslutning. Børnene morede sig godt, og forældre
ne var også meget aktive. Det er altid en glæde at se 
så mange, der møder op og herigennem er med til at 
støtte foreningens gode formål.
Overskudet ved disse arrangementer har muliggjort at 
yde økonomisk støtte til forskellige udflugter og ture 
for skolens elever, og bestyrelsen håber, at der frem
over fortsat vil være mulighed for at yde støtte til 
sådanne aktiviteter.

På bestyrelsens vegne
Orla Spenner
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BØRNETEATER

I løbet af de sidste 3_!+ år har skolen arrangeret fore
stillinger med forskellige børneteatergrupper, bl.a. har 
vi haft besøg af den lokale teatergruppe "Banden" med to 
forskellige forestillinger og af "Baggårdsteatret" fra 
Svendborg. Børnene er glade for en sådan variation i det 
daglige arbejde, og forestillingerne lægger ofte op til 
en god snak om mange forskellige ting, ligesom der til 
flere af forestillingerne findes materiale og oplæg til 
et emnearbejde omkring det pågældende teaterstykke.

I dette skoleår har vi haft to meget forskellige arrange
menter. Sjette-klasserne har arbejdet med et projekt,som 
børneteatret "Skægspire" stod for. De to implicerede læ
reres rapport om forløbet vidner om stort udbytte for så
vel børn som voksne. De yngre elever, fra børnehaveklas
sen til og med A. klasse, havde besøg af Zimba's magiske 
Trylleteater fra Holstebro med stykket om "Trolden i tryl- 
leskoven" - en sjov og underholdende forestilling, hvor 
børnene levede med fra først til sidst.

Jane Brinkløv
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6. årgang i
En uge i marts skruede 6. årgang tiden år til
bage - til perioden med Grevens Fejde og de proble
mer, den gav Odenses borgere. Disse havde nemlig ta
get parti i striden og lavet et oprør og derefter 
forskanset sig i kælderen under det Adelige Jomfru- 
kloster. Der sad de nu med sparsom proviant, få og 
modstridende oplysninger om krigens gang, ramt af 
sygdom og bevæbnet med håndvåben samt en vaklende 
tro på sagen.
Se sådan var historien. Kort berettet.
Og sådan plejer historien at tage sig ud i et klasse
lokale, som en beretning om det, de gjorde i gamle 
dage. Men for 6.årgangs elever blev historien gjort 
levende.
Først ved et besøg af børneteatret' Skægspire med en 
forestilling, der satte børnene ind i historiens hoved
konflikt .
Derefter en uges koncentreret historieundervisning om 
periodens levevilkår, samfundsforhold, konfliktens 
parter, handel, krigsførelse o.s.v. Derefter timers 
praktisk arbejde med fremstilling af dragter til rol
lerne, rosenkranse, produkter fra det erhverv, man var 
placeret i. Med andre ord: grundigt arbejde for at få 
børnene til at leve sig ind i deres roller som nonner, 
munke, håndværkere eller købmænd.
Til slut et skuespil, hvor eleverne i samarbejde med 
Skægspire skulle færdigspille de historiske begivenhe
der. Dette foregik i kælderen under Odense Adelige Jom
frukloster. - Og vel at mærke uden at eleverne kendte 
facit.
Da de indespærrede fik pest, og da krigskarlene buldre
de på døren, og man ikke vidste fra hvilken lejr de 
kom - da spurgte eleverne: "Hvad gør vi nu ?" Og ikke 
som sædvanlig: "Hvad gjorde de så ?"
Historie på en anderledes måde. Spændende for både ele
ver og lærere og med mulighed for et mere direkte enga
gement. I hvert tilfælde når eleverne - som vore gjorde 
det - lader sig fange af ideen og lever med i historien

Robert Larsen/Poul Knudsen
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Afslutning på skoleåret 1984

finder sted fredag den 22. juni kl. 10— på 
skolen.
Eleverne må møde i god tid, og forældre og 
venner af skolen er hjertelig velkommen.

Viggo Bach

r----------
Det nye skoleår begynder

mandag
den 13. august

8 ., 9. og lo. 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 . 14,aug. kl. 10.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1984/85.

Sommerferien slutter: 12.august 1984 
Efterårsferie: 13-oktober - 21.oktober 1984 
Juleferie: 22.december 1984- 6.januar 198? 
Fridage: 21.februar -22.februar 198?
Påskeferie: 30.marts - 8.april 198?
Store Bededag: 3- maj 198?
Kristi Himmelfartsdag:16.maj 1985
Fridag: 17. maj 1985
Pinseferie: 25-maj - 27. maj 1985 
Grundlovsdag: 5- juni 1985 
Sommerferien begynder: 22.juni 1985 

(de nævnte dage incl.)
Skoleåret 198'5/86 begynder mandag den 12. august 1985-
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Fortegnelse over skolens elever

pr. 1.april 1984.

Børnehaveklasse
Andersen, Allan Johs. 
Duelund, Camilla B. 
Hansen, Peter Rune 
Ginge, Nicolai R. 
Møller, Lars Hein G. 
Pedersen, Jesper Egesb. 
Petersen, Anja Bjørn 
Petersen, Merete Grand 
Povlsen, Henrik 
Rafiq, Sulman 
Rasmussen, Henrik B. 
Rasmussen, Pia 
Saager, Malene 
Steffensen, Thomas 
Sørensen, Thomas L. 
Wedel, Jeanette L.I.

1 . klasse a
Andersen, Benny Krag 
Deist, Martin Besser 
Dichmann, Michael 
Hansen, Charlotte Anker 
Jensen, Christina V.
Kærup, Jonas 
Madsen, René 
Pedersen, Christina Belinda 
Pedersen, Ronnie René 
Pedersen, Søren 
Saleem, Subia 
Shad, Aisha Shammila 
Williams, Pernille

1 .klasse b
Aldridge, Andrew 
Andersen, Lene Bille 
Andersen, Lise Bille 
Hansen, Martin Møller 
Hjelmbak, Claus 
Høffner, Johan Helge 
Jensen, Marina H.N. 
Johansen, Anja Abildgaard 
Petersen, Mike Marschall 
Pedersen, Steen Rasmus 
Runa, Ann 
Stabeil, Ann
Viholt, Brian Grimmelm. 
Ørtvig, Liza Maria F.

2 .klasse a
Boll, Svend 
Bonnesen, Stine 
Buchgraitz, Karina E. 
Engstrøm,Jesper Hessellund 
Halle, Kim 
Hansen, Klaus Otto 
Hansen, Thomas Busch 
Hansen, Tine Dreisig 
Kaltoft, Jeanne Skøtte 
Larsen, Betina J.
Nielsen, Pernille 
Pedersen, Gitte G. 
Pedersen, Jens Martinus 
Sørensen, Tina Lindhardt 
Viholt, Michael Grimmelm. 
Weien, Morten 
Wowk, Marie Louise 
Werge, Dennis

2 .klasse b
Askerod, Dot Niciline K. 
Bjerregaard, Sabine Maria 
Choudhary, Sajid 
Christensen, Susan Obel 
Christiansen, Morten S. 
Grove, Ida Elisabeth 
Høffner, Jacob Henrik 
Jensen, Erik Hergens 
Kjellstrøm, Jeanette 
Madsen, Sussi Yvonne 
Paulsen, Caroline 
Poulsen, Helene 
Rasmussen, Thomas 
Søndergaard, Henriette 
Sørensen, Jesper Storhøj 
Willadsen, Jesper
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3 .klasse a
Bay, Helene Top 
Boysen, Maria 
Grønberg, Mikkala Pia 
Hansen, Heidi Møller 
Hansen, Jesper Seistrup 
Hansen, Kent Kaare 
Hansen, Marianne B. 
Jørgensen, Martin 
Knudsen, Jach T.T. 
Kristensen, Frank M. 
Mogensen, Lars 
Mulvad, Marianne Krogh 
Nissen, Berit 
Noer-Andersen, Stinna 
Pedersen, Thomas Egesb. 
Rendbæk, Gitte 
Stabell, Claus Peder 
Sørensen, Erik Nielsen 
Thomsen, Allan M.L.

3.klasse b
Andersen, Louise Sparre 
Bro, Tom Dieter 
Cimpu, Niculai Mihai 
Clausen, Bo 
Essler, Anette Ulla 
Fischer, Ann 
Hjortlund, Kristina E. 
Horvath, Michael 
Hansen, Morten Frank 
Nielsen, Ulrik Liborius 
Jørgensen, Annette Hostrup 
Kriwatt, Inge Elisabeth 
Krogh-Jensen, Sine 
Pode, Henrik 
Rasmussen, Max 
Rosenberg, Sandra 
Szücs, Thomas Jozsef 
Tegner, Bo Woller 

4.klasse a
Askerod, Ditte K. Klysner 
Christensen, Dorthe Storm 
Christiansen, Søren Sten 
Frederiksen, Søren 
Frederiksen, Thomas 
Lethenborg, Claus 
Mortensen, Jacob 
Nielsen, Mette Sander 
Olesen, Christian 
Pedersen, Kenneth Berry 
Pedersen, Kim 
Petersen, René 
Rasmussen, Tina 
Saleem, Per Ndeem 
Schultz, Lotte 
Spenner, Lisbeth Wind

4,klasse b

Andersen, Stig Sandholt 
Bertram, Bernd 
Dy long, Brian Lutrin 
Hansen, Jesper
Jensen, Jens-Erik Møller 
Jørgensen, Anne-Mette 
Kuhlmann, Joan 
Larsen, Marlene Køhl 
Liokouras, Thomas 
Lund, Mette
Naamansen, Hans Peter K.
Pedersen, Bo 
Rasmussen, Paw 
Skøtt, Henrik 
Sørensen, Jan Michael 
Winther, Christina

^■klasse a
Hansen, Brian
Hansen, Jannich John
H j eImbak, Rikke
Jørgensen, Tony Hostrup 
Jørgensen, Vagn Wessel 
Käehne, Maria
Laugesen, Britta Hansen 
Laugesen, Sune K.N.
Laursen, Marlene Rosenløv 
Mortensen,Poul Ravnsbæk 
Nielsen, Dan Lund
Nielsen, Heidi Schandorff 
Rasmussen, Susanne 
Rennebod, Jes Bo
Røhe, Lotte
Sørensen, Kent
Weien, Michael Lilja 
Ørtvig, Brian 

5-klasse b
Bramsen,Carsten B.R. 
Christiansen, Hanne 
Christiansen, Martin A. 
Deist, Peter Besser 
Hansen, Henrik Anker 
Hansen, Karina Otto 
Hansen, Lars Skov 
Hansen, Merete Bisgaard 
Hansen, Tina Broby 
Nielsen, Henrik Hjernø 
Poulsen, Marina 
Rasmussen, Dorthe 
Rasmussen, Gitte 
Rasmussen, Pernille S. 
Risumfeldt, Maj-Britt S. 
Stærmose, Rikke 
Thisgaard, Søren



22

6 .klasse a
Andersen, Carsten
Andersen,Charlotte Edith
Appel, Jannik Peter 
Friis, Mickey Brian 
Hansen, Eilif Tvede 
Hansen, Henrik Lund 
Hansen, Laila Møller 
Hansen, Rut Eim
Krusenstjerna-Hafstrøm,Ann 

Christina
Laugesen,Jes Kellemann 
Michelsen, Søren 
Nielsen, Stine Sander 
Pedersen,Thomas Martin 
Ringsmose, Kristina 
Rosenberg, Arthur 
Søndergaard,Anne Mette 
Thiel, Mette 
Thomsen, Tina Lindekilde

6 .klasse b
Andersen, Thomas Krag 
Freisieben, Peter Ditlev 
Hammerbak, Hanne
Hasselgren, Kristine Bjørnshauge 
Jensen, Jan Hartmann
Jespersen,Dorthe Vinggård 
Jønch-Clausen, Mikkel 
Klitgaard, Jens Holm 
Knudsen, Anja 
Lildholt, Adrian
Nidorff,Charlotte Patricia
Paulsen, Stine Ellen
Pedersen, Bettina Daniella Berry 
Pedersen, Jesper
Rønnov, Michela 
Schultz, Rikke 
Thomsen, Mette Lage 
Thorkilsen, Heidi 
7-klasse a
Andersson, Lars Høj 
Bøgh, Dels!
Fich, Thomas Boe 
Fiedler,Allan Mark 
Halvorsen,Sanne 
Jokumsen, Dan
Knudsen, Klaus Kristian 
Lavrsen,Marianne Selma 
Liokouras, Michael 
Misrahi, Mark Allain 
Saleem, Naeem Waseem 
Stærmose, Pernille

Tang-Petersen, Morten 
Thisgaard, Jens 
Thøgersen, Flemming 
Vilhelmsen,Betina Seberg 
Williams, Susanne-Mari 
Winther, Jeanette
7 .klasse b
Christensen, Claus Bobjerg 
Christensen,Henrik Storm 
Christensen, Lars Obel 
Dylong, Jan Lutrin 
Ellegård, Thomas 
Hansen, Dorthe Anker 
Horvath, György 
Høholt, Lotte 
Knudsen, Kent Tornøe 
Larsen, Tine
Lehmann,Sigrid Christiane 
Møller, Pia
Nielsen, Michael Lyholm 
Nissen, Helle 
Petersen, Annette Maria 
Rasmussen, Jørgen Reinmark 
Rasmussen, Vibeke Nymark 
Szücs, Bettina 
Søndergaard, Lars

8 . klasse a
Beyer, Jane Reinholdt 
Christoffersen, Lotty Karina 
Funder, Ole Eeg
Iversen, Ewald Vester 
Jensen, Thomas Krister 
Jespersen, Kjeld Jørgen V. 
Jørgensen, Betina 
Katva, Mia
Leduc, Pepina Lorten
Malig, Jesper
Nielsen, Heidi
Nielsen, Jette Nancy
Pedersen, Charlotte Krichau
Petersen, Anja Roholdt 
Petersen, Mette Marie 
Rahbek, Tine Lyne 
Rasmussen, Birgitte 
Rasmussen, Brian Hundtofte 
Ørtvig, Sussie Christina
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8 .klasse b
Andersen, Morten 
Axelsen, Thomas 
Bechmann,Jacob Halberg 
Buchholz, Helle 
Christensen, Dan 
Frederiksen, Lars Henrik 
Hannibalsen, Kim 
Hansen,Christina Broe 
Hvidholm, Peter 
Lund, Wicki Jønk 
Mortensen, Anders Møller 
Petersen, Henrik 
Rasmussen,Rikke Sanderhoff 
Runa, Paw
Scheel-Hincke,Peter Memhave 
Spenner,Peter Vind 
Sørensen, Annette 
Toft, Rune 
Trolle, Iben 

9-klasse a
Bertram, Stefan 
Boll, John Filtenborg 
Boysen, Carina
Brylle, John Blæsbjerg 
Eriksen, Peter Tietgen Vedel 
Filstrup, Alice Habæk 
Halvorsen, Morten 
Johansen, Anette Lyholm 
Larsen, Martin Lund 
Marcussen, Kirsten 
Mortensen, Søren Kamp 
Nielsen, Karin Schandorff 
Nielsen, Lizzi Runde 
Olsen, Jan 
Stecher, Peter
Vincentz, Mika Henriette 
Vittrup, Lars
Vølding, Karsten

9 .klasse b
Andersen, Charlotte Bach 
Bertelsen, Heidi 
Bramsen, Claus
Gade, Anne-Mette Krohn 
Hansen, Jesper Karmann 
Hansen, Mette Plato 
Irring, Jan

Jørgensen, Franz-Giinther Sigi 
Larsen, Kim Ditlev 
Petersen, Jeanet Roholdt 
Petersen,Mette Steengaard 
Riedl, Henrik Wulff
Riis, Birgitte 
Schmidt, Tina 
Toft, Helle
Tømmerup, Lars Henrik 
WoZoszyn, Renata Alicja 
Wraae, Kristian

10 . klasse a
Andersen. Erik
Andersen, Marianne 
Frydendahl, Dorthe 
Hansen, Bo
Hansen, Claus Götke
Heiden, Martin
Knop, Anette
Koch, Thomas
Larsen, Hanne Boman
Masood, Kanwal
Michelsen, Claus Løgholt 
Nørregaard, Susanne 
Sørensen, Hanne Green

10 . klasse b
Agerlund, Morten 
Boll, Karen-Margrethe F. 
Granly, Charlotte Astrup 
Gunner-Svensson, Sidsel 
Halle, Jan 
Jensen,Grete Lykke H. 
Jørgensen, Flemming 
Knudsen, Vivi Hammerich 
Larsen, Jørn Rauff 
Lumholdt, Kirsten 
Olsen, Jan Laurenborg 
Papp, Katalin 
Pedersen, Susanne 
Rosengreen, Jesper 
Sørensen, Jan 
Trenskow, Henrik
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25 ÅRS JUBILARERNE 1984 

realeksamen 1959

Pigeskolen 
a.
Andersen, Aase Alice 
Christiansen, Gerda 
Dreyer, Merete 
Hansen, Grethe E.
Hansen, Inge
Hansen, Inge Lisbeth 
Hansen, Kirsten M.
Jensen, Karen Lisbeth Arentoft 
Jervelund, Inge-Elise 
Kristensen, Kirsten 
Larsen, Anne-Merete 
Mikkelsen, Ulla 
Nielsen, Bente Skovgaard 
Nielsen, Birgit Laura 
Nielsen, Hanne 
Nielsen, Karen 
Pedersen, Liselotte 
Pedersen, Margit E.
Persson, Ingrid 
Petersen, Elin I. 
Rasmussen, Anni 
Sørensen,Kirsten Ørum 
b.
Andersen, Bente 
Andersen, Inge Nymann 
Andersen,Inger Merethe 
Christiansen, Lisbeth Stokkebye 
Gade,Marie Louise
Hansen, Ellen Bessermann 
Hansen, Ingelise
Hansen, Martha Høyer 
Jensen, Alice 
Jensen, Kirsten Allesø 
Jensen, Vibeke 
Kildeberg, Lise 
Kristensen, Jytte Rosenlund 
Larsen,Christa M.Westergaard 
Nielsen, Dorrit Eilsø 
Nielsen, Jette Højsholt 
Pedersen, Anne Birthe Lind 
Petersen, Bodil Kjærbye 
Petersen, Lise Olga 
Rasmussen, Birgit 
Rasmussen, Ganny Kirsten 
Sannerum, Kirsten Pedersen

Drengeskolen 
a.
Andersen, Erling 
Arndal, Mogens 
Buhl, Mogens 
Halle,Jean-Bernard 
Hansen, Jørgen Bent 
Hansen, Lars Jørgen 
Hansen, Leif Thorvald 
Jørgensen, Jørgen 
Knudsen, Svend Søbye 
Markvardsen, Claus 
Mørck, Lars Jørgen 
Nielsen, Bent 
Norreen, Sven 
Obbekær, Kurt Vagn 
Pedersen, Vagn Møller 
Petersen, Erich Schwartz 
Rasmussen, Bjerne Højer 
Rasmussen, Henning Emil 
Rasmussen,Lars Peter Leby 
Schmidt, Valter 
Sørensen, Per Juel 
West-Nielsen, Ole 
b.
Andersen, Jørgen Busch 
Bertelsen, Mogens Lehrmann 
Blæsbjerg, Poul Egon 
Christensen, Hans Peter 
Christensen, Peter Krog 
Hansen, Bent Solberg 
Jørgensen, Henning 
Jørgensen, Svend Anker 
Kannegård, Christian 
Lauridsen, Ole 
Malmmose, Erik 
Maare, Claus 
Naamansen, Kaj Erik 
Ousager, Erik 
Pedersen, Knud Ole Helgesen 
Petersen, Poul Jacobsen 
Povlsen, Hans Henning 
Rasmussen, Erling 
Rasmussen, Jørn Kongstad 
Starostka, Leif 
Thostrup, Hans Esper
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Resultatopgørelse for året 1983.

Indtægter

Beregnet statstilskud 1983.. 4.846.7o9

Skolepenge.................. 994.862

Fripladstilskud...... 76.395

Skolens andel af friplads
tilskud. 73.o9o

Lejeindtægter........... 9.395

Renteindtægter........ 6.669

6.oo7.12o

Udgifter

Lønninger.......................................... 4.111.627

Vedi.hold.af bygn.,lok.m.v. 123.4oo

Varme, el, skat, reng.m.v.. 6o6.91o

Diverse vedr.Bolbro-Hallen. 57.565

Renteudgifter................................ 77.3o5

Administrationsudgifter.... 195.651

Matr.til forbrug i und.visn. 117.955 

Anskaffelser og driftsudgif-
vedr. løsøre.... 52o.345

Revision............................................ 31.926

Udg.uden for tilskudsgrund
laget..........  101.264

Afskrivninger................................ 59.94o

Overskud............................................. 3.232

6.oo7.12o

STATUS 31. december 1983.

AKTIVER PASSIVER

Anlægsaktiver:

Ejendomme................................ 5.4oo.ooo

Inventar................................... 17.723

5.417.723

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavende statstilsk. o

Restancer skolepenge...........  121.175

Forudbet. lønninger................ 338.151

Andre tilgodehavender.... 149.236

Likvide midler............. 116.7o4

725.266

Aktiver i alt......................... 6.142.989

Langfristet gæld:

Prioritetsgæld....................... I.o36.9o2

Kortfristet gæld: 

Statstilskud: Forskud 84. 438.662

Forudbet. skolepenge............. 5o.768

Fripladstilskud,ej fordelt 91.481 

Skyldige omkostninger..........  5ol.6o9

l.o82.52o

Afskrivningskonto f.ejend.. 133.989

Formue................................................. 3.889.578

Passiver i alt.............................. 6.142.989
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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. Et 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 mindst 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.



28

§ 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 
afskediget 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 af26,febr.8o 
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
visningsministeriet.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 
den 9. juni 198o.

De i nærværende vedtægter fæ den private, selvejende institution 
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 I960
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Ringetider:

Time-nr. fra kl. -til kl.

1. 8°° 845

Morgensang
2. 9°° 945

3. 955 104°
40Frokost 10 11°5

4. u°5 115°

5. 12°° 1245

6. 1255 134o
, 5o , . 357. 13 14

8. 14^5 _ 153°



KLIP

TILMELDELSE

til pasningsordningen for elever i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse.

Vi ønsker pasning i forbindelse med skolegangen for   
barnets navn kl.

gangen. Afmelding kan modtages til et månedsskifte med en uges varsel.

Afleveres på skolens kontor snarest efter, at De har modtaget barnets skoleskema.

forældre/værges underskrift






