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Den selvejende institution

Marie Jørgensens Skole

blev dannet i 1965 med det formål at videreføre de akti
viteter, som indtil da havde været varetaget af henholds
vis Marie Jørgensens Pigeskole og Marie Jørgensens Dren
geskole .

Der var tale om i alt fire undervisningsinstitutioner, 
nemlig pigeskolen, som også drev Odense Studenterkursus, 
og drengeskolen, som også drev Kursus af 1878, der forbe
redte elever til realeksamen.

Med udgangen af skoleåret 1977/78 ophørte de to kurser 
med deres virksomhed.

MARIE JØRGENSENS SKOLE, som lever i bedste velgående, er 
dannet ved en sammenlægning af pigeskolen og drengeskolen, 
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 årenes løb blevet 
ombygget, men er dog stadig gamle huse med minder om svund
ne tider. Vi har faglokaler til gymnastik, hjemkundskab, 
sløjd, biologi, geografi samt fysik/kemi, og desuden har 
vi et skolebibliotek. I de seneste år har bygningerne gen
nemgået ændringer for at tilgodese brandtilsynets krav.

I skoleåret 1987/88 har skolen følgende klasser: 
Børnehaveklasse, hovedskole med 1. til 9.klasse samt lo. 
klasse. I 8., 9., og lo.klasse gives kursusdelt undervis
ning i engelsk, tysk, matematik og fysik/kemi, og der kan 
vælges mellem forskellige valgfri fag, som skoleloven af 
1975 foreskriver.

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

Elever fra andre skoler kan optages i enhver af skolens 
klasser, hvis der er plads. Aftale herom træffes med un
dertegnede .

Viggo ''Bach
skolebestyrer
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Til skolens forældrekreds og andre medlemmer af skolekredsen.

Så er vi igen midt i foråret, og tiden for skoleårets af
slutning nærmer sig.
Det forløbne år har været et godt år, som er karakteriseret 
ved en lang række af gode og rolige skoledage.
Der har dog været en del afbrydelser fra den daglige gænge, 
idet nogle klasse har foretaget rejser i ind- og udland.
Rejselysten er stor blandt både lærere og elever, og takket 
være tilskud fra Overlærer Junges Legat, kan rejserne gen
nemføres til en rimelig pris.
I nærmeste fremtid tager vi fat på en ombygning af omklæd
nings- og baderummene ved ved gymnastiksalen. Det er en til
trængt fornyelse, og vi håber på et godt resultat. Arbejdet 
skulle kunne fuldendes i løbet af sommerferien, så de nye 
faciliteter kan tages i brug til august.
Vi havde den glæde at se mange forældre ved forårskoncer
ten. I år blev der arrangeret to opførelser, og det blev 
to gode aftener, som både elever og lærere, der medvirkede, 
fortjener tak for.
Til slut vil jeg gerne bringe en tak til hele skolekredsen 
og til skolens bestyrelse for støtte til og interesse for 
vort arbejde.

Viggo Bach
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LÆRERE VED SKOLEN 1986/87
Grete Andersen : Dansk, historie, biologi og 

kristendomskundskab
Karen Margrethe Bach: Pædagogisk, medhjælp i børnehaveklas-

Viggo Bach
Ruth Brandt
Jane Brinkløv
Merethe Bundgaard
Kirsten hansen 
Per Hansen
Magna Holst
Rut Elmer Jensen
Birgit Jørgensen

sen og pasningsordning
: Fysik/kemi og elektronik - SKOLEBESTYRER
: Dansk og matematik
: Dansk, engelsk, fransk, kristendoms
kundskab og bibliotek

: Børnehaveklasseleder, formning og 
idræt

: Dansk, tysk, matematik og idræt
: Matematik, fysik/kemi, kristendoms
kundskab og idræt

: Dansk, tysk og biologi
: Matematik, historie, kristendomskund
skab, samtidsorientering og datalære

: Dansk, matematik, orienteringsfag, 
musik og idræt

Jens Peter Jørgensen: Dansk, sløjd, idræt og kristendoms
kundskab

Jytte Kannegaard
Gurli Klercke
Poul Knudsen
Robert Larsen
Villy Bartholin 
Alice Mosegaard
Rita Nielsen 
Lisbeth Nissen
Stig Nissen
Vagn Olsen
Jørgen Rasmussen 
Miriam Rasmussen 
E. Lehn Simonsen 
Kaj Therkelsen
M. Wendel-Hansen
Preben Jessen har

: Dansk og engelsk
: Orienteringsfag, kristendomskundskab 
og dansk

: Dansk, samtidsorientering og oriente
ringsfag - VICEINSPEKTØR

: Samtidsorientering, matematik, orien
teringsfag og datalære

: Dansk, tysk og musik - SKOLEBIBLIOTEKAR
: Dansk, kristendomskundskab og støtte
undervisning

: Hjemkundskab
: Dansk, orienteringsfag, kristendoms
kundskab, musik og idræt

: Fysik, matematik, datalære og idræt
: Dansk, orienteringsfag, historie og 
samtidsorientering - SKOLEVEJLEDER

: Tysk, engelsk, orienteringsfag og idræt
: Dansk og engelsk
: Idræt, formning og maskinskrivning
: Dansk, matematik, historie, oriente
ringsfag, kristendomskundskab og tysk

: Dansk, kristendomskundskab og støtte
undervisning

afløst Per Hansen fra 1.april p.g.a. fra-
trædelse.

Vibeke Navntoft har i det sidste halve år været vikar for 
Lisbeth Nissen, som har haft barselsorlov.
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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, nar der ind
bydes .
I 6.-10. årgang gives der karakterer til forældrenes orien
tering tre gange i løbet af skoleåret, l.gang ca. 1. dec., 
2.gang midt i marts og 3- gang ved skoleårets afslutning.
Ved karaktergivning anvendes 13-skalaen, som gengives neden
under.
For de yngste klassers vedkommende bliver forældrene orien
teret om elevernes standpunkt, når der afholdes forældrekon
sultation.

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præ

station.
5: Gives for den usikre, og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 

præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

Hvad laver skolevejlederen?
Skolevejlederens vigtigste opgave er at formidle oplys
ninger om uddannelse og overgang fra skole til erhverv 
for elever. Formidlingen af oplysninger kan foregå på 
forskellige måder.
Ved diverse forældremøder i årets løb, især i 7., 9. og 
lo. klasserne, har skolevejlederen medvirket med oplys
ninger, dels om fortsat skolegang her på stedet, dels om 
muligheder for uddannelse andre steder.
En del materialer bliver udleveret til klasselærerne, 
som derefter sammen med eleverne har arbejdet med stoffet.
Endelig er der de individuelle samtaler, hvor skolevej
lederen kan hjælpe de enkelte elever med relevante op
lysninger om den uddannelse, som hver enkelt ønsker at 
gå igang med.

Ungdomsvejledningen.
Ungdomsvejledningen er et tilbud til elever, der forla
der skolen efter 9. eller 10.årgang, om råd eller vejled
ning i forbindelse med deres uddannelse eller beskæfti
gelse .
Tilbuddet gælder kun for elever i Odense kommune, og 
eleverne kan benytte sig af tilbuddet fra skolen forlades 
og to år frem.

Vagn Olsen
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Skolens undervisningsplan for 1907-00

KLASSE 1.

OBLIGATORISKE FAG:
Dansk.............................................8
Regning/matematik..... .4
Idræt.............................................1
Kristendomskundskab.. . .1
Formning..................................... 1
Musik.............................................1
Historie..................................... -
Geografi..................................... -
Biologi........................................-
Håndarbejde..............................-
Sløjd.............................................-
Hjemkundskab...........................-
Engelsk........................................-
Fysik/kemi................................ -
Samtidsorientering............-

......................................................................................................... 4

10.kl. m. orienteringsfag 

TILBUDSFAG: 
Tysk
Fransk

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

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

og praktiske fag

2. 3. 4 . 5. 6 . 7.

7 7 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4
2 2 2 3 2 2
1 1 2 2 1 -

2 2 2 1 - -

2 1 2 1 - -

-) 2 2
-) 3 3 3 2 2
-) 2 2
- - 2 2 XX -
- - - 2xx 2 -
- - - - 2 2
- - - 3 3 3
- - - - - 2

— — —

8 . 9 . lo .

6 6 5

4x 4x *+x

2 2 2
1 1

2 2

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

6

4x 4x *+x

2
2 2
2 2
2 2
2 2

2 2

2
2 2

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

bortvælges i 10.klasse
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Praktiske oplysninger

SKOLEPENGE

Skolens bestyrelse har arbejdet med budgettet for 1987/88.
Vi har haft uændrede skolepengesatser gennem 3 skoleår, og 
det har vi været glade for, men nu går det ikke længere.
På grund af den nye overenskomst om løn og arbejdstid for 
alle ansatte stiger skolens udgifter en del i den kommende 
tid, og det medfører en nødvendig stigning på skolepengene.
Det er svært at overskue, hvor store konsekvenserne bliver 
for det aim. prisniveau, og derfor må vi tage det forbehold, 
at nedenstående satser kun gælder for resten af 1987, og 
hvis forholdene gør det nødvendigt, kan der fastsættes nye 
satser pr. 1.jan.1988.

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.
Skolepeneeraterne er følgende:

Børnehaveklasse...................................kr. 325,oo pr.rate
1 .-5.klasse...........................kr. 370,oo -
6 .-7.klasse...........................kr. 400,oo -
8 .-10.klasse........................kr. 430,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 10 % 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 1986/87 end 
tidligere.
Undervisningsministeriet stiller hvert år et beløb til 
rådighed, men i 86/87 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. 
Udmeldelse pr. 1. Juni modtages ikke.
BEFORDRINGSGODTGØRELSE:

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

2. Elever i k.,5. og 6. klasse kan få gratis befordring, 
hvis <je bor mellem 6 km og 16 km fra skolen.

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

k. Elever 1 10. klasse kan få gratis befordring, hvis de 
bor mellem 9 km og I7 km fra skolen.

Elever, som bor mere end hendholdsvis 12,5 km, 16km og 
17 km fra skolen, har ret til gratis befordring de første 
12,5 km, 16 km og I7 km.
Elever^ som kan bruge Odense bytrafiks buslinier, får bus
kort pa skolen, hvis forældrene afgiver bestilling derpå 
til skolen pa 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 skole 
til fritidshjem, hvis vejlængden svarer til de afstande, 
som er nævnt i ovenstående oversigt, eller hvis der må 
tages særlige hensyn p.g.a. trafikale forhold. Forældre, 
som ønsker en sådan ordning, skal henvende sig på skolens 
kontor for at få en ansøgningsblanket.
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FORSKELLIGT UDSTYR 1987/88

Bøger og hæfter 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., 5. og 8.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.

L EJRSKOLE i 6.klasse

De to 6.klasser drager på lejrskole i ugen fra 16.-20. 
august 1987.

Igen i år går turen til Ømborg ved Silkeborgsøerne. 
Det er en spændende egn, så der er muligheder for en 
god uge.
De lærere, som skal forestå arrangementet, er i fuld 
gang med forberedelserne, og eleverne vil få nærmere 
oplysninger med hjem inden sommerferien.

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 hæfter, 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 - 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.
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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 kræyer 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 gang 
årligt.
Skolesundhedsplejerske Benthe Dyrbye-Skovsted træffes på 
skolen fredage fra kl. 9,3o - 12,oo på lægeværelset 
(tlf.12 2o 7^) samt evt. mandage efter aftale.
SKOLETANDLÆGE

Tandbehandling tilbydes alle børn på skolen på lige fod 
med elever i de kommunale skoler. Behandlingen foregår 
på Centralklinikken på Rugårdsvej 60 efter aftale med 
skolen.
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KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
De elever i vore 7• klasser, der på grund af afstand ikke har 
mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse i det sogn, 
hvor de bor, kan modtage konfirmandundervisning i Set. Hans 
Kirke over for skolen. Forældrene træffer selv aftale med 
præsten.

I det nye skoleår sker der en ændring, idet eleverne skal 
møde hos præsten i to sammenhængende timer.
Det bliver således, at

7 .a går hos præsten tirsdage kl.8 - 94q
7 .b går hos præsten torsdage kl.8 - 9

Konfirmationen er i Skt. Hans Kirke
søndag den 8. maj 1988 kl.1000.
(og søndag den 30.april 1989)

ELEVFORSIKRING
Skolen har tegnet en forsikring,som på forskellige områder 
dækker det ansvar, skolen påtager sig i forbindelse med den 
daglige virksomhed.
TYVERI: Elevernes tøj, cykler og andre værdigenstande er dæk
ket, hvis de er anbragt på det sted, som skolen anviser der
til, og hvis de ikke er dækket af anden forsikring f.eks. 
familieforsikring, som forældrene har tegnet. Knallerter kan 
ikke forsikres.
Penge og værdigenstande må ikke efterlades i overtøjet.
ANSVAR: Tøj, som ødelægges ved uheld i skolen, er forsikret 
under samme vilkår som 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 forhold til den 
skete skade i hvert enkelt tilfælde. Dette har især interes
se i forbindelse med skade på tænder.
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FORÆLDRE- LÆRERFORENINGEN.
Årets bankospil og generalforsamling blev afholdt fredag 
den 21. november 1986.
Fastelavnsfesten for 4. og 5.klasserne afholdtes fredag 
den 27. februar 1987.
Herudover medvirker foreningen igen i år med kaffesalg i 
pausen ved skolens forårskoncert onsdag den 29. og tors
dag den 30. april 1987.
Også i år vil arrangementerne give et pænt overskud til 
foreningens formål. Vi vil gerne benytte lejligheden til 
at sige tak til de forskellige sponsorer.
Foreningens formål er at støtte skolen positivt og frem
skaffe indtægter, som kan fordeles som tilskud til klas
sernes udflugter og lejrskoleophold m.m. Derfor håber 
bestyrelsen, at mange forældre og venner af skolen fort
sat vil møde op ved disse arrangementer.

På bestyrelsens vegne 
Johannes Paulsen

Afsked med skolen
Lærer Per Hansen er efter eget ønske ophørt med sit ar
bejde ved skolen med udgangen af marts måned i år. Dog 
har han beredvilligt tilbudt at fortsætte med fysik/kemi 
- undervisningen i 9.a indtil sommerferien og dette til
bud har vi taget imod med tak.
Per Hansen kom til skolen l.aug.1985. Han har undervist i 
fysik/kemi, matematik og idræt. Han er en dygtig lærer, og 
eleverne har været glade for hans timer. Også i lærerkred
sen er han faldet godt til, og vi kan kun beklage, at han 
nu har valgt et andet erhverv.
Fra skolens side skal lyde en tak og et ønske om held og 
lykke under de nye forhold.

Viggo Bach
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Skolebiblioteket■

I undervisningsministeriets bekendtgørelse fra 1984 vedr, skolebiblioteker 
er formålet bl.a. formuleret således:
Skolebibliotekerne skal tjene skolens undervisning og bidrage til den enkelte 
elevs alsidige udvikling ved at stille bøger og andet materiale til rådighed for 
undervisning og fritiden, således at der ydes den nødvendige vejledning ved 
materialernes benyttelse.
Skolen har siden slutningen af 70'eme haft skolebibliotek, og dette har siden 
og er stadig under kraftig udbygning såvel inden for faglitteratur son skønlit
teratur.
Inden for faglitteraturen består bogbestanden såvel af klassesæt son af bøger, 
der hovedsagelig er populærvidenskabelige. Disse kan hjemlånes af eleverne og 
dermed give dem nyttige kundskaber.
Den skønlitterære bogsamling er vidtfavnenede. Den er delt op i tre grupper. 
Den første gruppe er for de 6-10 årige, den anden gruppe er for de 10-15 årige 
og den sidste gruppe er for dem,som er 15 år og derover.
Bogudlån foregår således, at eleverne kun har adgang til biblioteket i følge 
med lærer/bibliotekar. Læreren/bibliotekaren, som er til stede, må sørge for, 
at alle lånte bøger bliver stemplet rigtigt. Læreren må sørge for, at eleverne 
returnerer de lånte bøger til tiden. 
Lånetiden er 1 måned.
Ved bogaflevering er Læreren til stede, og denne overværer, at bøgerne afleve
res på rette nåde og stilles på "returreolen".
Udlån er for hver klasse hver 14. dag + "frit åbent" 2 timer ugentlig. 
Eleverne nå maximalt låne 5 bøger pr. gang - heraf max. 2 tegneserier. 
Bogudlånet har været pænt i det forløbne år, men rent statistisk er det til og 
med 7. årgang, der er de store lånere.
Vi håber, at de øvrige årgange fremover vil gøre større brug af biblioteket. 
Efterhånden har vi fået mange ungdomsbøger hjem, som kunne være af interesse. 
Endvidere betjener skolebiblioteket lærerne med hjemlån af undervisningsmater
iale fra bl.a. amtscentralen,landscentralen og Statens filmcentral. 
Biblioteket betjenes af Jane Brinkløv og Villy Bartholin Madsen.

B.M.
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Sangkoret på Marie Jørgensens skole.

På skolen har vi et kor bestående af elever fra 5.-9. klasse, der frivilligt 
har medlt sig med intereesse for at synge.
For at blive optager i koret, skal de interesserede melde sig til sanglærerne/ 
klasselærerne i begyndelsen af naj måned. De skal så til en korprøve, som af
holdes i skolens sanglokale. De, son ved denne korprøve bliver optaget i koret, 
binder sig så for et helt skoleår. Efter 1. år kan de melde sig ud, eller de 
kan fortsætte, hvis de har interesse for det.
Skolekoret har en ugentlig øvetime med 2 lærere, således at der noget af tiden 
kan arbejdes i grupper med indøvelse af flerstemmige sange. Koret repertoire er 
meget bredt med sange af vidt forskelligt-indhold og forskellig karakter.
Koret præsenterer sange ved lejligheder så som morgensang, juleafslutning i 
Skt. Hans Kirke og forårskoncerten og medvirker ved skoleårets afslutning.

B.M.

JUNGES LEGAT

Når en klasse herfra tager på lejrskole i Danmark eller i 
udlandet, får man et tilskud , som nedsætter elevbetalingen, 
og disse penge kommer fra Junges Legat.
Overlærer C.J.Junge var i en hel menneskealder ansat ved Marie 
Jørgensens Drengeskole. Ud over sit arbejde ved skolen havde 
han kræfter til at interessere sig meget for drengene også i 
deres fritid og ferier. Det medførte, at han drog i lejr med 
eleverne fra de ældste klasser. Lejren lå ved Blåvand, Danmarks 
vestligste punkt.
De første år lå man i teltlejr, senere blev der bygget et hus 
med køkken og spisesal, men eleverne boede stadig i telte, og 
mange tidligere elever har gode minder derfra.
Efter overlærer Junges død blev huset og grunden i Blåvand solgt, 
og salgssummen er i dag grundlaget for Junges Legat.
Vi er glade og taknemmelige for denne mulighed for at billiggøre 
lejrskolerne for eleverne.
Legatet yder også støtte til tidligere elever, som søger tilskud 
til rejser i udlandet i de første år, efter at de har forladt 
skolen.
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LEJRSKOLE for 6.a og 6.b
Den 18.-22.august var 6.a og 6.b på lejrskole ved Gl.Rye, 
og det vil vi nu fortælle om.
Da vi ankom til Silkeborg station, skulle vi ud til Høg
dal. Det var et historisk værksted. Der var forholdsvis 
mange aktiviteter, der havde noget med ældre landbrug at 
gøre. F.eks. høstarbejde, staldarbejde m.m. Det var spæn
dende at lære om, hvordan man arbejdede før i tiden.
Da vi kom ud til Ømborgen, skulle vi først indrette os og 
se det hele an , før vi gik i bad, og I kan lige tro, at 
bruserne blev brugt den aften, for vi var møgbeskidte.
Det varede lang tid før vi faldt i søvn den aften. Lidt 
ballade skal der jo til på en lejr. Klokken blev da både 
halv tre og tre før vi sov.
Den næste dag skulle vi på udflugt til Himmelbjerget. Der 
blev arrangeret en lille konkurrence om, hvem der først 
kom op på toppen af "bjerget". Der var nu nogen, der var 
mere interesseret i at komme op end andre; men det blev 
Morten, der vandt. Oppe på Himmelbjerget fik vi en masse 
tid til at gå med en del opgaver, lærerne havde lavet om 
Himmelbjerget.
Da vi kom tilbage til Ry, blev vi kørt til en kirke i GI. 
Rye, som vi skulle høre noget om. Derefter skulle vi be
søge et træsko-museum. Det var lidt kedeligt. Da vi kom 
hjem holdt vi en klassekamp i fodbold; men vinderne skal 
ikke røbes. Det ville være flovt for taberne.
Den nat faldt vi hurtigt i søvn efter dagens strabadser.
Den næste dag havde Bo Clausen fødselsdag, og vi piger 
startede friske og veloplagte med at synge fødselsdags
sang uden for hans vindue; men vi var nær blevet overfal
det af sure sko og søvnige drenge.
Om formiddagen gik vi til Øm kloster. Der havde vi også 
fået nogle opgaver. Vi så bl.a. skeletter, lægeurter og 
fundamentet af klosteret.
Da vi kom hjem, havde vi lidt fritid, og derefter skulle 
vi samle vilde blomster, og det hold, der havde fundet 
flest, ville få en præmie. En is (hver), for vi var delt 
op i hold. Da vinderne var fundet, blev nogen sat til at 
skrive en sang om lejrskolen. Sangen blev ikke særlig god.
Om aftenen underholdt vores klasse med sketch o.s.v. Til 
sidst fik vi et stykke kage og et glas saftevand, da det 
jo var Bo's fødselsdag. Bagefter blev vi smidt i seng.
Torsdag var vi først i Viborg Domkirke for at se kalkma
lerierne af Joakim Skovgaard. Det fik vi ca. 2 timer til 
at gå med. Derefter tog vi ud til noget, der var lidt me
re spændende, nemlig Daugbjerg kalkminer. Da vi kom ned 
i en hule i minen, fortalte vores guide - Jesper - en u- 
hyggelig historie (sådan da) om Jens Langkniv, der havde 
søgt tilflugt i minen.
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Vi tog bagefter ud til Hjerl Hede (noget lignende Den 
fynske Landsby), hvor vi havde mulighed for at samle 
lyng, hvis vi var interesseret, og der havde vi igen 
opgaver eller et såkaldt orienteringsløb.
Da vi kom hjem, måtte vi slappe lidt af efter den lange 
tur.
Denne aften var det a'ernes tur til at lave underhold
ning, og derefter var der et diskotek, som lærerne hav
de arrangeret(l 1/2 time). Det var skægt; men selvom 
det var sidste aften, skulle vi måske lidt for tidligt 
i seng (efter vores mening).
Fredag skulle vi hjem med tog fra Silkeborg, men da vi 
først skulle af sted om eftermiddagen, benyttede vi så 
formiddagen til at se nærmere på Silkeborg. Vi startede 
med at besøge Silkeborg Kunstmuseum, hvor vi så nogle 
billeder af Asger Jorn. Bagefter spiste vi vores medbrag
te mad nær en legeplads, hvor vi bagefter gik hen (og 
legede). Bagefter gik vi så ind til Silkeborg city, hvor 
vi fik to timer til at gå i butikker for os selv. Da de 
to timer var gået, mødtes vi påny og gik så hen til sta
tionen, hvor vores bagage var og tog hjem til go'e gam
le Odense - trætte efter en god, hyggelig og vellykket 
lejrskole.

Anette og Sine.
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9.a's LONDONTUR.
Onsdag d. l/lo mødtes vi på Odense Banegård kl,14,3o, 
hvor vi skulle med toget kl.l5,o2. Humøret var højt, 
solen skinnede fra en skyfri himmel, og alt tegnede til 
en god tur. Vi vinkede farvel til vores forældre.
Vi gik ombord på færgen, hvor vi straks udforskede bå
den. Senere på aftenen gik vi på diskotek, hvor de fleste 
var ude at danse - også Ruth Brandt! Næste dag tog vi to
get til London, hvor humøret var højt på trods af få ti
mers søvn.
Vi ankom til Hotel Chrichton i London ved 15°°-tiden. 
Hotellet var et dejligt hotel med fjernsyn og telefon på 
værelserne. (Telefonerne blev brugt flittigt - omstillings
bordet var glødende)
På hotellet fik vi pakket ud og slappet af efter den lange 
rejse. K1.1700 tog vi på sight-seeingtur med åben dobbel- 
dækkerbus og så London City. Om aftenen delte vi os i to 
hold, hvor det ene gik til Tower. Her bliver Tower låst af 
med dronning Elisabeth's nøgler - en tradition gennem år
hundreder. Det andet hold gik på Guiness World af Records, 
et museum hvor man kan se de kendeste rekorder. Bl.a. voks
figurer af verdens højeste mand.
Den næste dag så vi St.Paul's Cathedral, verdens næststør
ste kirke. Derfra tog vi undergrundsbanen (the Tube) til 
Tower. Her så vi bl.a. Jewel. House, det er der, hvor dron
ning Elisabeth's kronjuveler m.m. ligger beskyttet. Her 
skulle vi gå i en lang række, som skulle være i bevægelse 
hele tiden, af frygt for at juvelerne skulle blive stjålet. 
Juvelerne var fantastisk flotte.
Derefter spiste vi på McDonald, vores foretrukne spisested 
hele ugen. Om eftermiddagen tog vi til Covent Garden, et 
kæmpestort loppemarked med Shoppingcenter, gøglere og lom
metyve (til Charlottes ærgelse, da hun fik stjålet sit ka
mera). Covent Garden var et meget sjovt sted, hvor man kun
ne gå i flere år uden at have set det hele.
Om aftenen var vi til Laser light Concert nær Madam Tussauds
Lørdag var vi på museumsbesøg forskellige steder i London. 
Bagefter var vi på Oxford Street. Her fik vi brugt en del(de 
fleste) af vores penge. Oxford Street var, ligesom Covent 
Garden, en stor oplevelse. Der var varehuse i hele gaden, 
som hele tiden fristede med "gode tilbud". Da vi var fær
dige med Oxford Street fik vi for første gang lov til at 
tage ALENE UDEN lærere med undergrunden til hotellet, hvor 
vi klædte om til teatret. Her så og hørte vi ikke ret meget 
andet end hinandens snorken, da vi var udkørte efter en 
lang travetur på Oxford Street, og for første gang fik vi 
sovet helt ud. Så søndag var vi friske og udhvilede og 
startede dagen på Petticoat Lane, et eftertragtet sted for 
lommetyve. Derefter tog vi til Speakers Corner i Hyde Park, 
her blev der fortalt om kommunister, bøsser, Jesus og idio
ter m.m. Det var mægtigt sjovt at se og høre på, og parken 
var i sig selv en oplevelse, da den var så kæmpestor.
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Om eftermiddagen var vi på Madam Tussauds, hvor vi så be
rømte mennesker i voks, f.eks. Michal Jackson, David Bowie, 
den engelske kongefamilie, Hitler, Joan Collins, the Beat
les og mange flere. Det var lidt af en skuffelse, da vi 
havde sat store forventninger.
Vi så Guiness World af Records og nøgleceromonien om afte
nen, og begge dele var spændende.
Den sidste dag i London skulle vi være ude af hotellet kl. 
12°°, men vi fik lov til at låne et rum til kufferter, da 
vi skulle på en lang gåtur gennem London. Vi skulle bl.a. 
til Trafalgar Square, hvor vi fodrede duer. Da duerne var 
meget nærgående - satte sig i håret og på skuldrene - lånte 
Carsten Birthes jakke af frygt for, at hans egen skulle bru
ges som "due-wc".
Fra Trafalgar Square gik turen tilbage til hotellet, hvor 
vi blev kørt i de sorte engelske taxaer til Victoria Station. 
Dog blev Charlotte, Anne Mette, Tina og Laila kørt i jaguar.
Fra Victoria Station gik turen til Harwich. Vi gik ombord på 
båden og fandt vores køjer. Vi fik noget at spise, andre hand
lede eller gik i en af de to biografer, og nogle af drengene 
brugte deres sidste penge på "åndsvage" spilleautomater. Se
nere gik vi på diskotek, hvor vi snakkede med en klasse fra 
Jylland.
Næste dag fik vi brugt de allersidste penge i bådens butik.
Vi ankom til Odense kl. 16,2o, hvor alle forældrene tog i- 
mod de "højtsavnede, søde englebørn".
Vi synes alle, det var en god tur.

Kærlig hilsen
9.a
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VI HAR HAFT EN GOD OPLEVELSE!
Vi har været ude at rejse. Ikke langt og slet ikke syd for 
ækvator. Men en rejse i det Sydfynske Øhav, der gav os en 
oplevelse, vi ikke bare glemmer. Det er altid svært at vi
deregive noget sådant uden at trætte - men alligevel - når 
Wedersøe og Kløvedal kan, så kan vi også, så her er:
FRA VORE HJERTER, VORES KØJESÆKKE OG DEN DAGBOG VI SKREV.
18 .08. Det første Kristine gjorde, da vi mønstrede i Ker

teminde, var at falde ned af et meget lille trin og 
forstuve sin fod, så nu går hun rundt og ømmer sig 
helt vildt(vi andre er ved at få spat).
Besætningen om bord er meget flinke, de hedder:

Kaptajn: Jørgen 
Kvartermester: Joe 
Styrmand: Bjørn 
Skibsdrenge: Torben og Claes.

Robert og Stig fik selvfølgelig skældud af Jørgen 
og Torben, fordi de larmede for meget!!!!

19 .08. Lige nu er kl. 01,29, og Heidi og mig(Dorthe) har
nattevagt!!! Det er hundekoldt, og vi sidder med 
store uldtæpper om os. Der sker aldrig en s...

20.08. Vi blev vækket kl.6,3o med:
GOD MORGEN, GOD MORGEN 
REJSE, REJSE OP AF KØJE 
SLIDE, SKAFFE DRIKKE KAFFE 
GOD MORGEN O.S.V.

kl. 7°° var alle færdige, ellers var det ud!!!
Alle var utilfredse, og da der så blev sagt, at ALT 
skulle gøres rent før morgenmaden, blev det meget 
værre.
Bjørn har så store fødder, at han kan mærke, at 
jorden er rund!! !
FISKETUR: Jeg (Adrian) var ude at fiske - det eneste 
jeg fangede, var krabber, og det er jo ikke så godt. 
Jeg ville også gerne fange nogle fisk.
NATTEVAGT: Ja, så sidder vi her igen (Rikke og Anja). 
Men dennegang er det ikke så sent. Det er heldigvis 
ikke så koldt som i går, men til gengæld sker der 
ikke noget (det er lidt kedeligt).
I nat blev jeg vækket af en s.......... sadist, der hæld
te vand ud i hovedet på stakkels mig.

I dag har vi været ude at gå en lang tur her på Ærø 
Robert og Stig (de skal jo luftes en gang imellem).
I dag ligger vi mellem 2 hollandske skibe, og inderst 
ligger Fulton. Lige da vi kom i havn, fik vi en fin
ger af et af de hollandske skibe (en kvindelig punker) 
det blev Kristine meget sur over, så vi er helt bange 
for, at hun vil tage hævn på nattevagten.
Det her tør jeg først fortælle nu efter middagen.
I eftermiddags, da vi forberedte aftensmaden, fandt 
vi en sød lille orm i en (det var Peters) grøn peber 
- det er nok derfor, at Talle har ondt i maven!!!

21 .08. Joe har sagt, at hvis vi får abstinenser efter vin
gummi, når vi skal ligge for anker, vil vi blive bun
det til sengen, og en eller anden skal sidde og sige: 
VINGUMMI, VINGUMMI, VINGUMMI O.S.V.
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I dag har vi sejlet hele dagen. Der har været man
ge bølger, så det har vippet meget!!!!!!!!!!
Vi har også arbejdet allesammen med at sætte sejl 
o.s.v.(så vi har fået mange muskler). Vi har også 
været opppe på bommene, det var temmelig sjovt. 
Peter, Carsten, Claes og Torben har været ude at 
hænge på bovsprydet - helt ude på spidsen!!!!!!!!

22 .08. I dag skal vi hjem (DESVÆRRE). Vi havde det ellers 
lige så godt!!!!! Vi lå for anker i nat ud for Dy- 
reborg, og det regnede, da vi stod vagt, så vi blev 
temmelig våde!!!!!!!
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KØBENHAVNERTUR med 10.a
Mandag den 21.april 86 rejste lo.a til København. Klassen 
havde ønsket at være sammen på en lidt anden måde end til 
daglig, inden den ved skoleårets afslutning spredtes, og 
vi var ret hurtig blevet enige om et besøg i hovedstaden.
Vi havde lagt et hårdt program, for det gjalt jo om at nå 
så meget som muligt.
Ved ankomsten deponerede vi bagagen. En tur ad strøget skul
le være vores første oplevelse. Her faldt et par af pigerne 
for gadehandlernes fristelser og købte sig fattige i "sølv
smykker". Vi nåede Amalienborg, Amaliehaven m.m., inden vi 
tog ud til vores logi, vandrerhjemmet i Rådvad.
Her spiste vi og kunne så spadsere tværs over Eremitagen 
til Dyrehavsbakken. Den sene hjemtur foregik med taxa.
De følgende tre dage brugte vi hæmningsløst tog og busser, 
for vi havde købt et Copenhagencard, som dels giver fri 
transport over en stor del af Sjælland, dels giver adgang 
til museer og udstillinger. Det gjalt blot om at udnytte 
det bedst muligt, og vi blev gode til at slå op i kørepla
ner .
Vi besøgte Louisiana og Danmarks tekniske Museum i Helsing
ør. Vi var i Danmarks Akvarium, i Rundetårn, på Rosenborg 
og mange andre steder i den indre by. En aften var vi i tea
teret og så "Blodbrødre", en virkelig god forestilling, som 
alle nød.
Den sidste aften studerede vi københavnsk natteliv - det var 
dog vist lidt af en skuffelse - måske, fordi det var en hver- 
dagsaften.
Torsdag rejste vi hjem. På falderebet så vi Louis Tussauds 
voksmuseum.
Vi nåede ikke alt, hvad vi havde planlagt, f.eks. udgik et 
besøg på Frilandsmuseet, men alt i alt var det en god og 
oplevelsesrig tur, og takket være et pænt tilskud fra Junges 
legat blev turen overkommelig for alle.

Magna Holst 
klasselærer
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KØBENHAVNERTUR med lO.b
Vi startede mandag d.21.april fra banegården. Efter 3 timers 
bumlen med tog og gyngen med skib ankom vi til København's 
hovedbanegård.
Derfra tog vi ud og så Danmark's Akvarium, som var vældig 
interessant. Vi skulle bo på Brønshøj Vandrerhjem, så vi be
sluttede os til at tage derhen og pakke ud. Om aftenen tog 
vi på "Bakken", og vi morede os vældig godt. Trætte tog vi 
hjem og slappede af.
Næste dag skulle vi se Carlsberg,hvilket vi selvfølgelig var 
meget interesseret i. Det viste sig dog, at vi desværre kun 
måtte prøvesmage deres sodavand! Efter prøvesmagningen tog 
vi i Zoo, som vi ikke nåede at se helt igennem, da vi skulle 
nå bussen. Næste og sidste punkt den dag var biograftur. Der 
var forskellige meninger om, hvad vi skulle se, så vi delte 
os op i grupper og så den film, vi ville.Imedens tog Stig 
Nissen og Grete Andersen hjem og nød deres frihed i de par 
timer, vi var væk.
3.dag var vi inde at se Rosenborg Slot, hvor der var mange 
spændende gamle ting. Derefter tog vi ind på et fysikmuseum 
(Stigs eget forslag), som vi dog forlod temmelig hurtigt 
(undtagen Stig). Vi skulle nemlig i teateret og på "Disk" 
om aftenen, så vi ville gerne hjem at klæde om.
Teaterstykket, vi skulle se, hed "Blodbrødre", hvor bl.a. 
Preben Kristensen fra Linie 3 medvirkede. Stykket var både 
dramatisk, morsomt og alvorligt. Så var det tid til "Disk".
Vi tog ind til byen og kom selvfølgelig hjem, da vandrer
hjemmet havde lukket. Vi kom dog heldigvis ind alligevel. 
Sidste dag var kommet, og vi pakkede og tog ind på banegår
den med vores bagage. På programmet stod der: Rundetårn, 
Folketinget, Christiansborg og indkøbstur på strøget.
I Folketinget var det sjovt at se nogle af de politikere, 
som vi kendte fra TV - men lidt langtrukken. Til sidst tog 
vi på indkøbstur på strøget, hvor der blev brugt en del pen
ge.
Vi var trætte - men glade, da vi kom hjem, for det havde 
været en sjov og hyggelig tur og en god afslutning for vores 
klasses sidste skoleår sammen.

Wicki - 10.b
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Afslutning på skoleåret 1987

finder sted fredag den 19. juni kl. 1000 på sko
len.
Eleverne må møde i god tid, og forældre og venner 
af skolen er hjertelig vel-kommen.

Viggo Bach

Det nye skoleår begynder 

MANDAG

den 10. 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. 11. aug. kl.10

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET I987/88

Sommerferien slutter................9-august I987
Efterårsferie 17.okt.- 25.okt. I987
Juleferie 23.decbr.1987 - 3-januar I988
Påskeferie 26.marts - k.april I988
St. Bededag 29. april I988
Kristi Himmelfartsdag 12.maj I988
Fridag.................................... 13.maj I988
Pinseferie 21.maj - 23.maj I988
Sommerferien begynder 18. juni I988

De nævnte dage er inci.

Skoleåret I988/89 begynder mandag d.8.aug.l988.



26

FORTEGNELSE OVER SKOLENS ELEVER

pr. 1.april 1987

Børnehaveklassen

Dreier, Linda Susi 
hansen, Maria Winther 
Hauge, Marc Kaspersen 
Henriksen, Mai Duedal 
Holstebroe, Frank Moises 
Høffner, Nicolai Janus 
Johansen, Maiken Goberg 
Jørgensen, Kim 
Jørgensen, Lea Wessel 
Larsen, Jimmi Køhl 
Lucas, Thomas Lugen 
Møller, Peter Hein Greisen 
Nielsen, Signe Bjørn 
Olsen, Henrik Tommy 
Saleem, Roshi

1. klasse

Buchgraitz, Kristoffer E. 
Christiansen, Randi Lise 
Dylong, Christian Lutrin 
Fürstenberg, Marco 
Hauge, Mikael Kaspersen 
Jensen, Niels Chr. Nørreg. 
Johansen, Mike Christian 
Larsen, Annemette 
Madsen, Rene Ellekjær 
Noer-An dersen, Line 
Pedersen, Kenneth B. 
Petersen, Mikael 
Rasch, Brian 
Rasmussen, Maria Vesterg. 
Svendsen, Majbritt R.
Sørensen, Kenneth Vikkelsø 
Sørensen, Thomas Piet

2. klasse a

hansen, Tenna 
Hüttmann, Vibeke 
Jensen, Louise Hergens 
Nielsen, Jane Liborius 
Rafiq, Lubna 
Steffensen, Steen Allan 
Svenningsen, Bo Ernst-Rasmus 
Svensson, Rikke Kristina 
Zilmer, Lea Dall
Nielsen, Monika de Claville

2■ klasse b

Andersen, Kirstine Andrea 
Axfort, Per 
Boesgaard, Anders 
Christiansen, Nicole 
Eriksen, Ulla 
Kjellstrøm, Maj-Brit 
Kløcker-Larsen, Maria 
Madsen, Anja 
Ottesen, Liv Metha 
Ottesen, Mai Metha 
Vilhelmsen, Jimmy Seberg 

3. klasse a

Andersen, Allan Johs. 
Clausen, Martin 
Durante, Christina A. 
Hansen, Ditte Knoth 
Hansen, Malene Birkemose 
Hansen, Maria Lena 
Hansen, Peter Rune 
Jensen, Brian K. Hauge 
Lindharth, Thomas 
Mogensen, Kristina 
Pedersen, Jesper Egesborg 
Rafiq, Sulman 
Saager , Malene 
Steffensen, Thomas Ole 

3 . klasse b

Duelund, Camilla Bjørnskov 
F rydendal, Helen 
Ginge, Nicolai Reventlov 
Hansen, Dennis 
Kristensen, Kristine 
Møller, Lars Hein Greisen 
Petersen, Anja Bjørn 
Petersen, Merete Grand 
Povlsen, Henrik 
Rasmussen, Henrik Brandt 
Rasmussen, Pia 
Stubberup, Kristine E. 
Sørensen, Kirsa Christine 
Tomsen, Mette-Lena
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4 . klasse a

Burhøj, Benjamin 
Deist, Martin Besser 
Dichmann, Michael S. 
Hansen, Charlotte Anker 
hansen, Mikael 
Kærup, Jonas 
Loof, Rikke 
Madsen, Judith Anna 
Madsen, Rene 
Malling, Peter Granly 
Pedersen, Belinda Chr. 
Pedersen, Lars Fogt 
Pedersen, Ronnie Rene 
Saleem, Subia 
Williams, Pernille 

4. klasse b

Andersen, Lene Bille 
Andersen, Lise Bille 
Andersson, Per Høj 
Beer, Mike Marschall 
Gauden, Tania Breth 
Hansen, Martin Møller 
Hjelmbak, Claus 
Høffner, Johan Helge 
Jensen, Marina H. Nørreg. 
Johannsen, Anja Abildgaard 
Johansen, Charlotte Kathinka 
K1øcker-Larsen, Bjørn 
Nielsen, Maibritt Thue 
Pedersen, Steen Rasmus 
Petersen, Tina 
Rasmussen, Jimmi M. Kalør 
Stabeil, Ann 
Ørtvig, Liza Maria Frydenl.

5. klasse b

Boli, Svend Filtenborg 
Bonnesen, Stine 
Buchgraitz, Karina Engelund 
Caspersen, Pernelle Louise 
Engstrøm, Jesper Hessellund 
Halle, Kim 
Hansen, Klaus Otto 
Hansen, Thomas Busch 
Hansen, Tine Dreisig 
Johannsen, Pernille Westy 
Kaltoft, Jeanne Skøtte 
Krassel, Jon Hjerrild 
Lindharth, Tina 
Mouritzen, Brian Brink 
Nielsen, Pernille 
Nielsen, Rene Arentoft

Pedersen, Dennis
Pedersen, Jens Martinus 
Weien, Morten 
Werge, Dennis 

5. klasse b

Bjerregaard, Sabine Maria 
Choudhary, Sajid 
Christensen, Susan Obel 
Christiansen, Morten Sten 
Grove, Elisabeth Ida 
Jensen, Erik Hergens 
Jørgensen, Patricia 
Kjellstrøm, Jeanette 
Knudsen, jannie Saxtoft 
Kristensen, Kamilla Nalani 
Larsen, Gitte Damgaard 
Larsen, Kenneth Skjoldborg 
Letehnborg, Martin 
Madsen, Sussi Yvonne 
Nielsen, Pia 
Paulsen, Caroline 
Rasmussen, Thomas 
Søndergård, Henriette 
Willadsen, Jesper

6. klasse a

Bay, Helene Top 
Hansen, Heidi Møller 
Hansen, Jesper Seistrup 
Hansen, Kent Kaare 
Hansen, Mette Birkemose 
Jørgensen, Martin 
Knudsen, jach Tipsmark T. 
Kristensen, Frank Markvart 
Larsen, Merete 
Madsen, Linda Nordall 
Mogensen, Lars 
Noer-Andersen, Stinna 
Pedersen, Rune Juul 
Pedersen, Thomas Egesborg 
Petersen, Nicolai Have 
Rendbæk, Gitte 
Stabeil, Claus Peder 
Sørensen, Erik Nielsen 
Thomsen, Allan Lindekilde M.
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6. klasse b

Andersen, Louise Sparre 
Boilingtoft, Stine

Niculai 
, Bo 
Anette 

, Ann
Morten

Cimpu, 
Clausen 
Essler, 
F ischer 
Hansen, 
Hansen, 
Horvath

Mihai

Ulla

Frank
Tom Dieter 
Michael

Jorgensen, Annette Hostrup 
Kriwatt, Inge Elisabeth 
Krogh-Jensen, Sine 
Nielsen, Ulrik Liborius 
Pedersen, Hanne 
Pode, henrik 
Rosenberg, Sandra

JozsefSzücs, Tomas

7. klasse a

Christensen, 
Christensen, 
Christiansen

Dorthe Storm 
Jacob Kragh 

Saren Sten
Faxa, Henrik Enggård 
Jensen, Gert Bundgaard 
Kaysen, Rikke Sondergaard 
Koch, Christian
Larsen, Ann
Lethenborg, Claus 
Mortensen, Jacob
Nielsen, 
Nielsen, 
Pedersen, 
Pedersen, 
Petersen, 
Rasmussen

Ann
Mette Sander

Kenneth Berry
Kim
Rene

, Tina
Saleem, Per Ndeem
Schultz, Lotte
Spenner, Lisbeth Wind
Wiingaard, Ayoe

7. klasse b

Andersen, Stig Sandholt 
Bertram, Bernd 
Dylong, Brian Lutrin 
F rydendal, Ann 
Hansen, Jesper
Holme, Brian Schierning 
Jensen, Jens-Erik Mailer 
Jargensen, Anne Mette 
Jargensen, Kristian Rosenbæk 
Knudsen, Britt Saxtoft 
Kuhlmann, Joan 
Larsen, Marlene Kahl

Lund, Mette
Naamansen, hans Peter Kruse 
Tomsen , Dennis 
Petersen, Michael Guul 
Rasmussen, Flemming Bille 
rasmussen, Mette Birk 
Rødtnes, Dorte 
Sorensen, jan Michael 
Winther, Christina

8. klasse a

Andersen, Jacob 
Andersen, June 
Boilingtoft, Brian 
Hafsteinsson, Jannich John 
Hansen, Brian 
hansen, Lykke 
Hjelmbak, Rikke 
Jorgensen, Tony Hostrup 
Jorgensen, Vagn Wessel
Käehne, 
L augesen 
Laursen, 
Nielsen, 
Nielsen, 
Rennebod

Maria
, Sune Kellemann N 
Marlene Rosenlav 
Dan Lund 
Heidi Schandorff

, Jes Bo
Rohe, Lotte
Sørensen 
Weien, M 
Brtvig,

Kent

Brian

8. klasse b

Bramsen, Carsten Bo Rietbergen 
Bretner, Marie-Louise 
Christiansen, Hanne 
Christiansen, Martin Arnfred 
Deist, Peter Besser 
Frederiksen, Britt Sanne
Hansen, 
Hansen, 
Hansen, 
Hansen, 
Hoi rup, 
Jensen, 
Larsen, 
Nielsen 
Nielsen

Henrik Anker 
Karina Otto 
Lars Skov
Merete 
Thomas 
Morten 
Malene

Bisgaard

Maller
Henrik Hjerne 
Thomas Lykke

Rasmussen, Dorthe
Rasmussen, Gitte
Risumfeldt, Maj-Britt Sharon
Stærmose, Rikke 
Thisgaard, Saren



29

9 . klasse a

Andersen, Carsten 
Appel, Jannik Peter 
Boll, Ulrik Filtenborg 
Friis, Mickey Brian 
Hansen, Henrik Lund 
Hansen, Laila Møller 
Hansen, Michael Birkemose 
Johansen, Jane 
Laugesen, Jes Kellemann N. 
Michelsen, Søren 
Mortensen, Charlotte Edith 
Møller, Birthe Pontoppidan 
Nielsen, Stine Sander 
Pedersen, Thomas Martin 
Philip-Hansen, Pernille 
Rosenberg, Arthur 
Sondergaard, Anne Mette 
Thiel, Mette 
Thomsen, Tina Lindekilde M. 
Thygesen, Kristin Sjølie 
Voiding, Ulrik 

9. klasse b

Andersen, Britt Rahbech 
Fjelde, Tina
Freisieben, Peter Ditlev 
Hammerbak, Hanne 
Hansen, Kim Thorup 
Hasselgren, Kristine Bj. 
Jensen, Nathalia Fløe 
Jespersen, Dorthe Vinggård 
Jønch-Clausen, Mikkel 
Jørgensen, Anders Krogager 
Knudsen, Anja 
Lembcke, Carsten 
Lildholt, Adrian 
Nidorff, Charlotte P. 
Paulsen, Stine Ellen 
Pedersen, Bettina Daniella 
Rønnov, Michela 
Schultz, Rikke 
Thomsen, Mette Lage 
Thorkilsen, Heidi

10. klasse a

Andersson, Torben 
Hannibalsen, Trine 
Jacobsen, Heidi 
Jensen, Christina Just 
Jensen, Martin Lund 
Jørgensen, Anita Munk 
Jørgensen, Erik Ole 
Jørgensen, Lasse Sander 
Løvendahl, Heidi 
Marcher, Brian Eilschov 
Nielsen, Pia 
Pedersen, Anette 
Rasmussen, Christian I. 
Vilhelmsen, Betina Seberg 
Williams, Susanne-Mari 
Winther, Jeanette 

10■ klasse b

Christensen, Claus B. 
Christensen, Henrik Storm 
Ellegård, Thomas 
Hansen, Tine Thorup 
Høholt, Lotte 
Knudsen, Kent Tornøe 
Møller, Pia 
Nissen, Helle 
Olsen, Jane Skov 
Sziics, Bettina 
Sondergaard, Lars
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25 Ars jubilarerne 1987
Realeksamen 1962

PIGESKOLEN 

a
Andersen,Annelise Vendelboe 
Bech, Vibeke 
Bluhm, Irene 
Christensen, Birgit 
Foltmar, Sonny Ulla 
Haastrup, Ida Elisabeth 
Hasselstrøm, Hanne 
Johansen, Bente 
Johansen,Bente Hedegaard 
Johansen, Marianne Lund 
Krogbøl, Ulla 
Mengel, Liselotte Antonie 
Nielsen, Inger Vibeke 
Ploug, Lone 
Rasmussen, Hanne 
Thillerup, Inge-Lise T. 
Vig, Inge Dorte 
West-Nielsen, Bodil 

b
Bjerre, Annette 
Blicher, Elisabeth 
Christiansen, Else Kirsten 
Christiansen,Hanne Møller 
Hansen, Birgit 
Hansen, Birthe Heide 
Jacobsen, Jonna Betty 
Jensen, Helle Vibeke 
Jørgensen, Conny 
Jørgensen, Yvonne Anette 
Larsen, Solveig Annette 
Nielsen, Kirsten Vibeke 
Oxholm, Gerd Antoinette 
Pedersen, Bente Skovgaard 
Pedersen, Birgit Elisa 
Sandholt, Linda 
Teglhus, Hanne Julie 
c.
Andersen,Annegrethe Winther 
Andreasen, Jytte Rabæk 
Bernth, Mia Kate 
Halvoring, Vibeke Liselotte 
Hansen, Hanne Grethe 
Hansen, Inger Elise 
Jensen, Helle Vibeke Frovin 
Jensen, Ingelise Lilian 
Jørgensen,Hanne Genefke 
Mortensen, Eva Lilian 
Pedersen, Alice Skals 
Pedersen, Else Elisabeth 
Sjørling, Lene 
Vejsholt, Jette

DRENGESKOLEN 

a,
Albertsen, Mogens
Bang, Steen Chr. Prawdzik 
Bertelsen, Ulrik 
Bluhm, Carl Emil 
Christiansen, Frank Steen S. 
Christiansen, Hans 
Frederiksen, Ebbe Ejersbo 
Grønlykke, Knud Erik 
Hersby, Per Due 
Jensen, Poul Hunnicke 
Jørgensen, Per 
Lyholm, Hans 
Nielsen, Ebbe Juel 
Nielsen, Hans Ole Brorsen 
Nielsen, Jørgen Gregersen 
Nielsen,Steen Brunsgaard W. 
Probst, Allan 
Rasmussen, Finn 
Steenholt, Henning 
Stensboe, Georg Sørensen 
Vierø, Martin 
b
Andersen, Carsten Skov 
Andersen, Frede John 
Andersen, Kurt Pauli 
Andersen, Niels Steen 
Carlqvist, Knud Helmuth Lyck 
Christensen, Andy Hyldal 
Hansen, Ivar Hviid 
Hansen, Poul Svenning 
Hovendal, Claus Peter 
Ipsen, Bjørn Jensen 
Jensen, Freddy Malmose 
Jeppesen, Jørgen 
Jørgensen, Erik Moseholm 
Nielsen, Christian Clausius 
Nielsen, Erik Vagn 
Nielsen, John 
Olsen, Jørgen Warley L. 
Rasmussen, Bent Ove 
Rasmussen, Erik Munk 
Rasmussen, Steffen Gottschalck 
Skytte, Troels Bent 
Sommer, Mogens Preben 
Stensgaard, Preben 
Vakker, Arne Jønsson 
Winther, Claus
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Resultatopgørelse for 1986.

Indtægter Udgifter

Beregnet statstilskud for 1986..5.285.Io8

Skolepenge ................................................. 893.o34

Tilskud fra Odense Kommune .......... 171.136

Skolens Andel af fripladstilskud 114.770

Lejeindtægter .......................................... 11.989

Renteindtægter.......................................... 10.332

Pasningsordning....................................... 17.618

6.5o3.987

STATUS 31.D E C E M

Lønninger..................................4.382.861

Vedi.hold.af bygn.,lok. 
m.v................................................ 249.470

Varme, el,skat,reng.m.m. 706.926

Diverse vedr.Bolbro-Hallen 29.924

Renteudgifter ......................... Io2.122

Administrationsudgifter.. 315.762

Matr.til forbrug i under
visningen .................................. 169.274

Anskaffelser og driftsud
gifter vedr. løsøre............... 238.812

Revision ..................................... 48.8oo

Udg.uden for tilskudsgrund
lag ................................................. 109.348

Henlæggelse, byggefond... o

Afskrivninger ......................... 13o.62o

Overskud ....................................  2o.o68

6.5o3.987

B E R 1986

AKTIVER PASSIVER

Anlægsaktiver;

Ejendomme....................................... 7.200.000

Inventar ....................................... lol.934

7.301.934

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavende statstilskud 0

Restancer skolepenge...... 43.885

Forudbet.lønninger................. 394.7o6

Andre tilgodehavender..........  139.578

Likvide midler ......................... 5o3.285

1.081.454

Aktiver i alt .................................. 8.383.388

Langfristet gæld: 

Prioritetsgæld ............. 1.152.843

Kortfristet gæld:

Statstilskud:Forskud 1987 579.198

Forudbet. skolepenge............ 183.936

Tilskud fra O.K.overf.t.87 0

Skyldige omkostninger.... 488.686 

1.251.820

Afskrivningskonto for ejend. 401^843

Formue ................................................5.526.882

Henlæggelse, byggefond.......... 50.ooo

Passiver i alt ............................ 8.383.388
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VEDTÆGTER

FOR

Den selvejende institution

MARIE JØRGENSENS SKOLE

§ 1-
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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aka! 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 skolensf 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.
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§ 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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Eller 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 
tilstiiles 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 26, tjebr , 80 
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 y. juni 198o.

De i nærværende vedtægter fa? 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 1980



______________________________________________________________________________________________ KLIP ________________

TILMELDELSE

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

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

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

kl. S - 9 n45-i;>45 45 4512 -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.

forældre/værges underskrift



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°° 12 4 5

6. 1255 134°

7. 135° 1435

3. 1445 - 15 30
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