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2MARIE JØRGENSENS SKOLE
SKT. HANS PLADS 3-5 . 5000 ODENSE C

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

Telefon (09) 12 46 71
Giro 5 10 18 75

INSTITUTIONENS LEDELSE:

Bestyrelsen:
Sognepræst Jørgen Larsen, Mesinge (Formand) 
Overlærer Hans Jørgen Rasmussen, Odense 
Økonomichef Leif Hansen, Odense 
Regnskabschef Knud Buchholz, Odense 
Hospitalslaborant Birthe Nielsen, 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 b-6 71
Sekretærer: Inge Christiansen 

Rita Olsen
Viceinspektør, skolevejleder, bibliotek 
og skolelæge: 12 20 7^ 
Lærerværelset: 13 77 7^

Skolens pedel: Kurt Eriksen
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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.
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 1985/86 har skolen følgende klasser:
Børnehaveklasse, hovedskole med l.t-il 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 diach
skolebestyrer
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Til skolens forældrekreds.
I årsskriftet for 1984 omtalte jeg nogle fornyelser, som 
indeværende skoleår skulle bringe, og jeg vil kort medde
le, hvordan dette er gået.
Skolekøkkenet er ombygget og blev færdig til tiden. Den 
nye indretning er tidsvarende og giver en bedre udnyttelse 
af rummet.
Længere fremme i dette hæfte findes nogle billeder derfra.
Datalæren er blevet en stor succes. Elevholdene er så sto
re, som de kan være i dette fag. Det har medført, at elev
holdene i andre valgfag er blevet mindre. De tal, vi har 
opgjort på grundlag af elevtilmeldinger til valgfri fag 
for det kommende skoleår, tyder på at datalæren får lidt 
mindre tilgang. Det er nok, hvad man kunne vente. Der er jo 
ofte stor interesse for noget nyt. Der er dog stadig stor 
interesse for faget.
Pasningsordningen er blevet benyttet af færre end ventet 
efter de foreløbige tilmeldinger, vi fik sidste forår. 
Ordningen vil dog blive fortsat, idet de, som benytter den, 
er glade for den. Det bliver nok nødvendigt med en mindre 
regulering af prisen.
Takket være et stabilt elevtal - vi har fuldt hus i næsten 
alle klasser - kan vi udnytte skolens bygninger, undervis
ningsmidler og lærernes arbejdskraft på en god måde, og 
det er med til at sikre skolen en god driftsøkonomi. Dette 
fremgår klart af regnskabet, som findes bag i dette hæfte.
Til sidst en stor tak til hele skolekredsen for støtte til 
og interesse for vort arbejde.

Viggo Bach
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Lærere ved skolen 198^-85

Grete Andersen: Dansk, historie, biologi og kristendomskundskab
Karen Margr.Bach:Pædagogisk medhjælp i børnehaveklassen og 

pasningsordning
Viggo Bach: Fysik/Kemi og elektronik. - SKOLEBESTYRER
Ruth Brandt: Dansk og matematik
Jane Brinkløv: Dansk, engelsk, fransk og kristendomskundskab
Karen Merethe Bundgaard: Børnehaveklasse, formning og idræt
Bodil Fuglsang: Matematik, engelsk og støtteundervisning 

VICESKOLEINSPEKTØR
Elly Hansen: Tysk og latin - SKOLEBIBLIOTEKAR
Kirsten Hansen: Dansk, tysk, matematik og idræt
Magna Holst: Dansk tysk og biologi
Jens Jørgen Jensen: Matematik
Jens P.Bjerre Jørgensen: Dansk, sløjd, idræt og kristendomskundsk.
Jytte Kannegaard: Dansk og engelsk
Gurli Ryden Klercke: Orienteringsfag, kristendomsk. og dansk 
Poul Knudsen: dansk, samtidsorientering, orienteringsfag,idræt. 
Robert Larsen: Samtidsorientering, matematik, orienteringsfag 

og datalære.
Johanne Madsen: Dansk, kristendomsk., håndarbejde og støtteunderv.
Villy Bartholin Madsen: Dansk, tysk og musik
Alice Mosegaard: Dansk, kristendomsk.og støtteundervisning
Rita Nielsen: Hjemkundskab
Lisbeth Nissen: Dansk, orienteringsfag,kristendomsk.,musik,idræt 
Stig Nissen: Fysik, elektronik, matematik, datalære og idræt.
Vagn Olsen: Dansk, orienteringsfag, historie og samtidsorientering 

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

domskundskab
Kaj Therkelsen: Dansk, matematik, historie, orienteringsfag 

og kristendomskundskab
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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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MARIE JØRGENSENS SKOLE

Ringetider:

Time-nr. fra kl. -til kl.
1. 8°° 845

2.
Morgensang 

9°° 945
3. 955 104°

4 oFrokost 10 - 11°5
4 . 11°5 115°
5 . 12°° 1245
6 . 1255 134°
7. 135° 1435
8. 1445 - 153°



TILMELDELSE

til pasningsordningen for elever i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse.
Vi ønsker pasning i forbindelse med skolegangen for

barnets navn kl.

,,45 45 45 45kl. 8 - 9 11 -12 12 -13

Mandag.......
Tirsdag......
Onsdag ......
Torsdag .....
Fredag ......

Betalingen bliver foreløbig sat til 5 kr. pr. time og betales forud for =n måned ad
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
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