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Berg skole - 50 ar 

Arne Bones 
rektor 

Sa er skolen var blitt 50 ar. Kanskje ingen h0y alder, men vi finner likevel a ville 
markere begivenheten. 

Dette heftet gir i korte trekk et bilde av skolens historie. Skolehuset var i sin tid 
et m0nsterbygg. Og beliggenheten med utsikt over byen og fjorden er helt ene
staende. 

Trivselen ser ut til a vrere god pa Berg skole. Barna later til a finne seg godt til 
rette her. Aile som har sitt daglige virke pa skolen finner, tross mange mangler 
ved bygningen, at i' dette huset er det godt a vrere. De som far sin arbeidsplass 
her, blir i ro. 

Som det fremgar av denne beretningen, er vi noksa trangbodd. Under slike 
forhold sier det seg selv at gjennomf0ring av m0nsterplanen er temmelig proble
matisk. Men aile gj0r sa godt de kan, og da kan en ikke forlange mer. 

Barna, lrererpersonalet, vaktmesteren og rengj0ringsassistentene gj0r aile en 
star innsats for a bygge opp den gode tone som hersker i huset. Og foreldrene 
har gjennom aile ar st0ttet skolen i arbeidet for a bedre skolemilj0et. 

En hjertelig takk til aile som gjennom arene har vist interesse og ofret tid for 
skolens beste. 
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Utviklingen 

Utviklingen i skolen etter arhundreskiftet og opprettelsen av Berg skole
krets. 

Omkring arhundreskiftet fikk vi en Sterk utvikling i skolen. Skoleloven av 1889 
f(llrte til at fagene hi&torie , geografi og naturkunnskap fikk en selvstendig stilling . 
Handarbeid for gutter og jenter, tegning og gymnastikk fikk ogsa sin plass i fag
kretsen. Navnet pa skolen som f(llr hadde vrert Almueskolen, skulle na vrere 
Folkeskolen . I 1909 ble fagel sl(llyd innf(llrt i Strinda . I 1914 skomakersl(llyd . Her 
ble guttene undervist i flikking av sko i en uke i 6. og 7. klasse. Skolekj(llkken kom 
i gang pa Ranheim i 1917. Undervisningstiden i leseskolen i Strinda ble fra 1911 
18 uker pr. .ar for aile klasser. 

Sp(llrsmalet om fritt skolemateriell ble brakt pa bane i 1909, men flertallet i 
skolestyret fraradde av budsjettmessige hensyn. I 1914 ble det imidlertid 
utarbeidet regler for dette, og en fikk fritt skrive- og tegnemateriell for aile klas
ser. Frie lese- og lrereb(llker ble deretter innf(llrt gradvis. Fra 1915 ble det tilsatt 1. 
lrerere ved skolene (senere kalt skolestyrere). 

Men det var ikke bare skolen som gjennomgikk en rivende vekst og utvikling . 
Strinda var en landkommune som Ia inn t il en st(llrre by, og barnetallet i kretsene 
nrermest byen (llkte sterkt. I Strinda bod de snart 3/4 av folketallet i det vi kaller 
byggebeltet rundt byen. Byggeforskriftene var ikke sa strenge som i byen, tom
tene var billigere, og kommunen som sikkert 0nsket de nye skattyterne velkom 
men, Ia forholdene for boligbygging tilrette. 

Pa Berg prestegard satt prost Castberg . Han var meget interessert i skolen, og 
var formann i Strinda skolestyre fra 1919 - 1932, og 1935 - 1939. Han viste en J 

sjelden dyktighet og interesse, og sammen med skoleinspekt(llr H. N. Osnes 
hadde han nok en stor del av reren for fremgangen i skolen i disse arene. 

Prosten viste ogsa stor interesse for driften av prestegardens jord. Han drev 
garden selv fra 1922 - 1929 da den ble forpaktet bort. Prosten ble senere opptatt 
av en annen form utnyttelse av jorda. Mange var interessert i byggegrunn, og 
han gikk i brodden for a fa kommunen til a anlegge vann- og kloakkledninger i 
Jonsvannsvegen og Overlege Kindts gt. De siste arene f(llr 2. verdenskrig var 120 
mal av gardens grunn bygslet bort til villatomter. ,, 

Med boligbyggingen vokste selvf(lllgelig ogsa barnetallet i omradet omkring 
Berg. De skolepliktige ble henvist til Asvang , Strindheim og Nidarvoll skoler, men 
i 1923 hadde det blitt sa mange barn i omradet at kommunens eiendom i Kj(llp 
mannsgt. 24 matte tas i bruk til skolested for disse barna. 

Konrad Mrehre, senere skolestyrer ved Berg skole, var en av de fire lrererne 
som startet opp skolen i Kj(llpmannsgt. 24, og vi lar ham fortelle : 
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«I arene 1910-1920-tallet ble det bygd en del bolighus i Strinda like utenfor 
bygrensen, og dette ganske store omradet helt fra prof . Brochs gt . ved Nidelven 
over Lerkendal , Berg, Strindveien, Tyholt, Bakaunet og Ladehalv0ya ble kalt Byg
gebeltet. Barna fra disse str0k gikk tidligere pa Strindheim, Asvang og Nidarvoll ,, 
skoler. Omkring 1920-tallet bfe det imidlertid sa pass 0kning av elevtallet ved 
disse skolene at man besluttet a opprette en ny skolekrets med forel0pig skole
sted i Kj0pmannsgt. 24 . Denne skolen startet i september 1923. Strinda hadde 
noen ar tidligere fatt sin f0rste skoleinspekt0r H. N. Osnes . Han var en arbeids
kraft av de sjeldne, og han ordnet selv klasselister med navn pa elever fra de tre 
skolene slik at skolen i Kj0piT)~nnsgt . 24 tok til med 6 klasser. Foreldrene var me
get forstaelsesfulle og fornuj tige. lngen klaget over flyttingen, og barna var me
get snille og greie og rolige , sa vi trivdes godt i disse primitive forhold bade 
innend0rs og utend0rs . 

Gardsplassen var lekeplass . Den var belagt med kuppelstein, akkurat sam 
Munkegt. i gamle dager. Pa denne gardsplassen hadde vi ogsa litt gymnastikk. 
De f0rste lcererne var Birgit Lorentzen, Agot Moxnes og Konrad Mcehre. 

I Kj0pmannsgt . 24 hadde Strinda kommune sine kontorer sa lenge den var 
egen kommune. Denne garden var ganske star og inneholdt en mengde rom. 
Den var bygget omkring en nesten kvadratisk gardsplass pa ca . 140 m 2. 1 de for 
skjellige fl0yene var det herredsstyresal og formannskapskontorer, kontorer for 
herredskasse og revisjon. Ligningsvesenet hadde ogsa kontorer der, likesa byg
nings- og ingeni0rvesen og skoleinspekt0ren. Det var 4-5 rom til skolebruk og 
endelig en vaktmesterleilighet. Under fl0yen sam vendte mot Kj0pmannsgt. var 
det svcere kjellerhvelv, sam lignet rioe pa det vi kan se under Trondhjems Spare
bank i S0ndre gt. Bygningen ma i sin glanstid ha vcert et ganske fiatt patrisierhus 
med kunstneriske utsmykninger i takgesims og rundt gasslyspendlene sam hang 
ned fra taket . I noen rom fantes ogsa den samme forsiring rundt de nisjene der 
ovnene var plassert . Men rommene var lite egnet til skolebruk. Skolen disponerte 
4 rom, et lite lcerervcerelse, og en bra star gang , sam ble brukt til sl0yd og «sko
mikk». Elevene matte f0rst opp en noe trang trapp til 2. etasje og gjennom den 
apne gang en . Derfra kunne en del elever ga direkte inn pa sitt rom . Men over 
halvparten av barna matte ga gjennom lcerervcerelset og inn til sitt rom . Et annet 
rom Ia slik til at vi matte passere gjennom bade lcerervcerelset og et annet klas 
serom f0r vi kom pa plass i eget rom . 

Den gang var det full arbeidsdag aile dager, ogsa l0rdag, for aile sammen. Jeg 
tenker med· beundring pa skoleinspekt0r Osnes . Han hadde et kontor d~r i gar
den, men omtrent ingen hjelp . Han matte alene ordne med de 10 Strinda-skolene 
sam i 1923 hadde 1770 elever. Han ordnet med skolemateriell til aile skolene, var 
skolestyrets sekretcer, og utredet om tilsetting av lcerere osv. Og i tillegg til alt 
dette hadde han halit lcererpost ved Asveien skole, sa det er vanskelig a skj0nne 
hvordan han vant over alt . Men han hadde nok god hjelp i prost Castberg sam 
var medlem av skolestyret i 25 ar, og mer enn 20 av disse arene var han formanh. 
Det var star fremgang for skolevesenet i Strinda i Castbergs tid. Det var ogsa 

6 

~ 
~ 
~ 
"' ~ 
~ 

~ 

.~ 2; 
~ ~ 
~ ~ 
"' "' ;.. ..:::: 

:~ 
:::: ..:.c ·:-- :, 

~ 
~ :: c::; 
~~ 
"2-.:. ~ 
~ ~ 

·2 ~ 
~::: :::........: 
g g .~ ~ 
\::::1 ~ 0\ 

"":::::! ~ "":::;: -

-~ : ~ ~ 

~ ~ ~~ 
~ ~- ~'SO 
~ ~ :::s ~ 
;: ""::::: ::::::: 

~ ~ :::: ~ :::3 ~ 
Q Q::; ::t "- -..J 



han som ivret mest for ii komme i gang med bygging av ny skole for kretsen. 
Herredsstyret holdt igjen, da det var meget vanskelig med penger den gangen 
ogsii. 

Vi lrerere tenkte mang en gang pii aile dem som arbeidet pii kontorene rundt 
giirdsplassen hvor de matte bli forstyrret av all sjau og rensel fra barnas leik i fri
minuttene, men vi h0rte aldri noen klage, sii folk var vel mer n0ysom oQ Qlad 
over ii ha arbeid i det hele tatt. 

Vi hadde som nevnt f0r ogsii forsorgsvesenet sine kontorer i samme giird, og 
der var det en del trafikk. Tider\ fra 1924 og utover var vanskelig med atskillig ar
beidsl0shet. Derfor matte m~nge leve pii ledighetsbidrag. Det forekom niir det 
var herredsstyrem0te, eller m0te i forsorgsstyret at giirdsplassen var nesten fylt 
av mennesker som m0tte o~p for om mulig ii piivirke myndighetene til ii gi 0kt 
bidrag . Det hendte da enkelte ganger at skolen matte sl0yfe friminuttet. 

En merkelig hendelse skjedde i 1929. I giirdsplassen stod en kjempestor stige 
som rakk et ·godt stykke over takrenna. Det var friminutt og barn a sprang mellom 
veggene og lekte seg . Plutselig rutsjet denne stigen til side, og fait ned pii giirds
plassen blant om lag 100 barn . Som ved et under ble ingen skadet. Jeg tenkte 
den gangen pii uttrykket skytsengel. Det matte vrere en slags usynlig vakt . 

lmidlertid gikk tiden, og elevtallet 0kte ogsii ved Kj0pmannsgt. skole, slik at 
det var 8 klasser der og 210 elever der siste iiret. Tendensen til0kning i barnetal
let fortsatte enda mer i det den nye skolen kom i gang. Den hadde 8 klasserom 
og disse ble nesten fylt det f0rste iiret. Den f0rste 7. klasse jeg hadde ved Berg 
skole hadde 13 gutter og 23 jenter i alt 36 elever. Det er den st0rste klasse jeg 
noensinne har hatt og deter den st0rste klasse som har giitt pii Berg skble hittil.» 

I 1928 forelii planer og tegninger for en ny skole for Berg krets. Det var flere al
ternativer for plassering av skolen, blant annet pii prestegiirdens grunn. E;n rep
resentant i skolestyret skal imidlertid ha uttalt at han ikke syntes kommunen 
skulle gj!llre seg til husmann under prosten. Slik ble det da heller ikke. Tomten til 
Berg skole ble kj!llpt av giirdbrukeren pii Berg 0vre. 

Berg skole fikk dermed den trange tomten vi har i dag, og skolen brerer sitt 
navn med rette : Den er fundamentert pii berg, og berget stikker fram i dagen 
bade nord og syd for bygningen. 

Det var. arkitekt Joh. Osnes s<;>m var arkitekt for skolen, og 1. byggetrinn stod 
ferdig h0sten 1931. De 8 klassene fr'a Kj0pmannsgt. skole kunr .a nii fl yJ te inn . 

1. byggetrinn bestod av det niivrerende inngangsparti, og videre sii langt som 
til hallen, som nii ligger midt i bygningen . Der Iii lrererrommet. Det var 4 klasse
rom i 1. etasje og 4J annen etasje. I kjelleren var det skolekj!llkken, sl0ydrom, fyr
rom og toaletter. Byggeomkostningene var 203.000 kr. 

lnnvielsen foregikk 9. september 1931 , og det var start fremm0te : Fylkesmann 
og skoledirekt!llr, skoleinspekt0rer og ordf0rer, skolens arkitekt , skolestyret og 
lrerere, bade ved Berg skole og andre skoler i Strinda. 
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ln•er side. Spesie/1 kc111 ell merke seg /)()/ig /11/sel j iJI· ji11·." e/"•rer OK •·ak1111esler . Byggeme!diiiK jiJI· delle 
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Bolighusel Jiw mkiOI<'Sia og Ji>l'.\lehera so111 aldri hie ot>fl{im. Del Jim·la .fiJ//sle/1{/ige leg>JingeJ Ji>r hu

sel, og del \ 'CII' lenkl opp/im da hwr fJ< J\ 'i fionghyggel 1111 /igger. 

)I 
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Samtidig med 1. byggetrinn forela ogsa planene for 2. byggetrinn . Dette om
fattet en forlengelse med 8 klasserom mot syd, samt gymnastikksal og leilighet 
for vaktmester mot nord . I kjelleren fikk en ny sl121ydsal og fysikkrom. Den gamle 
sl121ydsalen ble gjort om til handarbeidsrom for jenter. Sentralfyringsanlegget fra 
1. byggetrinn var dimensjonert for hele prosjektet. 

2. byggetrinn stod ferdig h121sten 1939, og avisene skrev at Berg skole na 
hadde fatt et monumentalt utseende, og var uten sammenligning den flotteste 
skolen i Strinda. 

Som en kuriositet kan nevnes at i 1931 ble det i skolekj121kkenet satt inn to 
store ved / kullfyrte komfyrer. I dag kan en enda se de kostbare og kompliserte 
r!21ykkanaler som matte til for a fa forbindelse med skorsteinen pa den andre si
den av korridoren utenfor skolekj121kkenet. 

En var vel kanskje ikke i 1931 enda helt overbevist om at elektrisiteten ville 
overta i husholdningen, eller f121lte ·man kanskje at man gikk vanskelige tider i 
m121te? Da krigen br121t ut og det ble str121mrasjonering, var imidlertid komfyrene 
allerede fjernet! 

RYDLINGS BOKHANDEL A/s 
THS. ANGELLS GT. 12A - 7000 TRONDHEIM 

M. HOLM 
Kill. VSK INNSGT 4 TELEFON (075) 30 2'1~ 
TfW NDHEIM POSTGIRO 58808 10 
FORRET NINGSBANKEN A/S . 8601 06 15668 
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'IS Del .fi·>rs/e ht·re>per.\mwlel: 

I. rdke.fi·a H'mlre Signm Almas, Birgil Lore>ll=ell. skoles(rrer f'er Osiborg. Rag11a Skierve. 

:!. rdke f'er Alnws. Ko11ratf M<eftre. Emil Herie. Bilde! er .\llllll.\,l'lllig1·is /all ftos/ell /93/. 

fNNVJELS'EN-AV lJEIJ.G -SKOLE ,,": ..._~, 
.'B:I'FI.INDA.''- ~ · S ·· 3./. ·f 

~ .. . ~; 4 ·v 

Fra i11nvielsen a v Berg skole 9. 9. /93/. Bla111 de mange innbudie gies/er kan en .fin lie: Sko/edirekl"r Marklws, skoleinspekl"r Os11es , 

arkilekl Osnes, .f.i•lkesma1111 Klinge11berg , proS/ CaS/berg, skoleinspekwr i Tro11dfteim, Ribskog, ort!{i1rer Ktirb.,, lcereme vet! Berg 

sko/e, og mange a1• .fiJrSieftereme ved de a11dre skole11e i S1ri11da. 



ttl 

~ 
"-
~ 
.":::': 
:; 

'C 
·~ 

· ~ 

::::-:::-
~ § -~ 

!f1. 
:::- . VI 

""'"" ~ ~ .~ 

~ tS ~ 
V! ;.:: ::.: 

!fi 
~ - -
::::.. V! 'C 

rr ~ ::::: 
s...~Vj 

~ ~- ~ 
~ ~ ::::. 

s: s 
% i 
~ V: 

·~ ~ 
2 ::-

>:: -

-~ ~ 
~ ~ 
::: ::::-
~ ~ 
::::- ~ 

f~ 
V! 7"-

~9 
~ ~ - " ~ ~ 
; SF 
..; 'Fe 

'):: ::: 
~ :::· 
!:! ?'c 
;; ~ 

"'" 

I 
,i 

,< ! 

! 
I 

j, I 

' I : 
! ~~ I 

t, 

Berg skoles fanesang 17. mai 1932 
av Emil Herje 

Nu skat vi flagge, hun·a og hei! La .fanen 
i vinden knalle! Gratuler mig og gratuler dig, 
Ia teppet av .fanen .falle! 
Dette skill bli en minnerik dag, 
det blir jo vi som vier vdrt flagg-' 
Du skjenner at vi vi/ og vi skat l~jelpe til 
sd den skat minnes denne dagen. 

17. mai, hurra og hei-' Vi hilser dig, 
Bergs elever! Ser du hvor flott vi .flagger 
for dig, og .fanen som .foran svever? 
Den er blitt gil t oss til et symbol: 
Tree/ som vokser opp mot mere sol. 
Vi skjenner hvad de vi/, 
og vi vi/ l~je/pe til 
sd ly se/ al/tid det blir mdlet. 

Vend lUI vdr.fane, hurra og hei.1 og ly tt til den 
gamle ug/en . Her hvor den maner gutter/ piker som mig.' 
Den vet mer enn vi, den .fug/en. 
uEi bedre venn du .fdr enn mye mannevett , 
lUI er jeg t us en d r og vet at del er ret t. 
Ja pmv sd/angt du kan, 
og /~jem og folk og land skat takke deg for del du evet.» 
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16 Berg skole .fikk sin f orsre fa ne I 7. mai / 93 2. 

En natt oktober 1934 ... 

Byggetegningene for skolen og anmeldelsen til bygningsriidet i Strinda i 1929 
viser at bygningen ble oppf0rt i betong og mur, med en takkonstruksjon av tre 
tekket med metallplater. Det skulle imidlertid ikke gii mange iir f0r dette taket 
skulle by pa problemer. Sperreverket av tre dannet et valmet tak som skranet 
svakt i en vinkel som i dag omtrent svarer til den en finner i vingeprofilen pa 
overlydsfly. 

I slutten av oktober 1934 var Tr0ndelag hjems0kt av et kraftig uvrer. Avisene 
meldte om en ulykkeshelg av de sjeldne. Det oppstod skader pii fiskebruk og 
sj0hus. Det var storm og springflo. Driftsbygninger og tak fikk skader, og trrer 
og ledningsmaster bliiste ned. 

Det fortelles at en jernbanemann som var pii vei opp Bergsbakken tidlig pii 
morgenen, var like ved ii fii taket pa Berg skole i hodet; det var bare sekunder om 
ii gj0re. Sannsynligvis oppstod det et trykkfall over taket under et kraftig vind 
kast , og den kraft som fysikeren G. Cayley beskrev alt i 1809, 10ftet hele taket av 
skolen. De eneste som jublet over hendelsen var sikkert skolebarna . Protokollene 
viser at barna fikk fri et par dager mens opprydning pagikk. Toppen av byg
ningen ble dekket med presenninger, men det kunne ikke forhindre at vann trakk 
ned i betongen i loftsgulvet. Dette f0rte til at enkelte kartstativer i klasserom 
mene under l0snet i sine fester, og lrererne stod i fare for ii fii «hele verden» i ho
det niir et kart skulle trekkes ned. 

Skader av betydning ble imidlertid ikke pflf0rt bygningen for0vrig, men a Iegge 
nytt tretak ble oppgitt . Det nye taket ble st0pt i betong, og har siden ikke r0rt pa 
seg. 

AUT. JUtRLEGGERF'ORRETNING 

TYHOL TVEIEN ~0 TELEFON 23569 

S A Nil I{ P. - VA RME. - O LJEF YR IN G SANLEGG 
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Krigsara 1940-45 

9. april om morgenen var lcererne samlet pa lcerervcerelset. De diskuterte hva 
de skulle gjiiJre . Fra vinduene kunne en se 5 tyske krigsskip pa reden, og det var 
fly pa vingene over byen. 

Lcerer Emil Herje skal ha uttalt at disse skipene neppe ble liggende over natta . 
Det ville nok snart komme hjelp fra de allierte. lngen ante nok denne morgenen 
hvilke lange, vanskelige ar skolen, barna og lcererne skulle ga i miiJte. 

Allerede 19. mai 1940 rekvirerte tyskerne lcerervcerelset til «Funkstelle», en 
sambandssentral som ble opprettholdt helt til 1944. Mannskapene, 8-10 mann 
bodde i avkledningsrommet i gynastikkbygningen. I vaktrommet, som i dag fun
gerer som kontor i 1. etasje, ble det slatt hull i veggen til ekspedisjonsluke, og 
det ble satt inn ovn med r0r ut gjennom vinduet . 

Fra april 1942 ble hele skolen beslaglagt. Bygningen egnet seg sikkert ypperlig 
til forlegning, og belegget var som regel pa ca . 600 mann fra Wehrmacht. Fra 
oktob~r 1944 brukte tyskerne hele skolen til kontorer. 

Bygningen var temmelig nedslitt etter frigivelsen i 1945 . Tyskerne hadde 
ominnredet lokalene til sine formal. Klassevcerelsene var oppdelt i mindre rom . 
D0rer var flyttet , og det var slatt hull i veggene for nye d~~Jrer og Iuker. Det ble et 
stort arbeid a fa satt skolen i stand, men 3. september 1945 kunne bygningen 
tas i bruk igjen etter at de niiJdvendigste reparasjoner var utflllrt. 

Som en skj0nner matte undervisningen improviseres i den tiden skolen var be
slaglagt, og det matte fiiJre til redusert undervisning for elevene. 

Lokaler ble fra 1942 leid i forsamlingshuset i Lerkendal hagekoloni, Bedehuset 
pa Nardosletta og i «Trines Minde». Storskoleklassene ble en tid henvist til 
Strindheim og Asvang skoler. Til lokaler for klassene ble det rekvirert en villa, 
Ludvig Musts. vei 10. Pa denne maten , og veda holde ettermiddagsundervisning 
og bare 2-3 undervisningstimer pr. dag for klassene, holdt en det gaende. 

I tillegg til dette ble skolearet avbrutt av brensels - og innhiiJstingsferier. 
Det gjorde ikke situasjonen bedre at skolen fait i unade hos tyskerne . Nazist 

ene var fra hlllsten 1941 stadig ute etter elever og lcerere ved Berg skole. Det kom 
klager og trusler til skolen , som ble beskylt for a fungere som «kongelig 
propagandasentral ». Det kom til unders0kelser og forhlllr av lcerere og elever, og i 
mars 1942 ble 4 av lcererne arrestert . Lcerer Per Almas ble sendt til Falstad 
fangeleir. Han slapp ut igjen etter en tid, og klarte senere, i 1944, a flykte til Sve
rige sammen med sin kone Sigrun som ogsa var lcerer ved skolen . Lcerer Emil 
Herje ble sendt til 0rlandet pa tvangsarbeid, og senere til Falstad i en periode. 
Lcerer Johan YtrestiiJyl ble ogsa sendt til Falstad en tid i 1942. Skolestyrer Per 
0stborg ble arrestert bade i 1942 og i 1945 . Ogsa han klarte a komme seg over 
til Sverige da han slapp I Ills i 1945. En dag i 1944 ble lcerer lngebrigt Kjeldstad 
hentet av tyskerne mens han var pa skolen i Ludvig Musts vei. Han slapp imidler
tid ut igjen neste dag. 
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Foruten disse uhyggelige opplevelsene vii nok bade lrererne og elevene som 
gikk pa skolen i krigsarene, huske flyalarmene i skoletiden, marsjen ned i tilflukts 
rommet, de svrere sandkassene foran vinduene i kjelleretasjen, blendings
gardinene, og de m0rklagte gatene pa vei til skolen om h0sten og vinteren . 

Lcererpersonalet 
., 

Oversikten over lrererpers'onalet viser at tallet pa lrerere ved skolen de siste 30 
ar har vrert temmelig konstant omkring 25. I jubileumsaret har skolen 22 lrerere, 
1 rektor og 1 undervisningsinspektf/Jr. De fleste har vrert ved skolen i mange ar. 
Erfarne og vel kvalifiserte lrerere har f0rt til at fagkretsen , ogsa spesialfagene og 
valgfagene har blitt dekket pa en utmerket mate. Deter imidlertid na en noe stor 
overvekt av kvinnel ige lrerere, noe som vel er vanlig pa de fleste barneskoler. 

I listen over lrerere ved Berg skole er tatt med de som har tjenestegjort i 
minst ett lir. 

Per 0stborg 
Konrad Mrehre 
Per Almas 

Sigrun Almas 
Birgit Lorentzen 
Emil Herje 
Ragna Skjerve 
Signe Vogt 
Johan Ytrestf/Jyl 
Vidkunn Sellreg 
lngebrigt Kjeldstad 
Hj0rdis Moxnes 
Hilda Vehre 
Gudrun Wilhelmsen 
Kari Bogevold 
Eleanor Forfang 
Aagot 0steraas 
Johan Selvag 
Olaf M . Nideng 
Hellfrid Kvistad Lilleeng 
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1931-53 
1931-67 
1931 -46 

1931 -64 
1931-61 
1931 -45 
1932-40 
1933-34 
1937-71 
1939-69 
1939-46 
1940-46 
1940-45 
1940-62 
1931-55 
1941-48 
1945 -63 ( 
1939-62 
1951-64 
1951-52 

Merkn . 
S~olestyrer 1931-53 
Skolestyrer 1953-67 
Skoleinspektf/Jr i Strinda 1946-53 og 
senere skoledir. 

~ 

Lrerer i husstell + handarb. 

1:1 

f\ 

r 

f 
d 
f 

Lrererpersonalet ved Berg skole vilren 1953. 
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Sigrid Ekker 1961-64 Timelrerer husstell Lorents Bliksas 1948-forts. 
Randi Lynum Melhus 1962-69 Bj0rn Dolmen 1948-56 

· f Randi Fossland 1962-forts. Liv Dolmen 1948-forts. 
Brit Lein Sundsvold 1962-69 Alv Nyeng 1951-52 

''\ 

Agnes Fagerheim 1963-forts . Bergliot Eika 1951-52 
Lars Arne Fagerheim 1963-78 Bergliot Berg Lillebergen 1951-52 

I Brit Huseby 1963-forts. Howard 0ien 1952-54 
Kari Dreier 1964-forts. Olav Harstad 1952-58 og 
Turid Henning 1964-forts. 1970-75. 1. lrerer 1970-73 

1 Randi Bjerke 1964-66 Kare Husan 1946-59 
Gunvor Rangul 1965-72 Gudrun Fjermstad 1951-5,2 timelrerer 
Bj0rg Andresen 1967-73 Kari Karmhus Steinsvag 1953-54 
Arne Bones 1967 -forts. Skolestyrer I rektor fra 1967 Ola Engen 1953-54 
Brit Flar0nning 1968-69 Ragnhild Andaas Tran0y 1952-forts. 
Aslaug Selnres 1970-75 Aase Husan ' 1953-60 ~ 

Gerd Marie Straume 1970-72 og ' 
Edna Johannesen 1953-54 
Edel Stormo Lein 1953-60 78-79 

Rigmor Vinnogg 1970-75 Rolf Svendsen 1955-56 I Odd Pettersen 1971-72 Inger Sivertsen 1955-forts. 
Anne-Dania Larsen 1971-74 Margaret Aalbu 1955-56 
lngeborg Odden Lund 1971-72 Sigurd Eldevik 1956-58 
Liv Kristine Bysveen 1972-forts. Jon Hulbrekdal 1956-60 
Wenche Jenssen Narum 1972-73 Bj0rn Kvarme 1956-57 
Inger Rudjord 1972-forts. Gunnbj0rg Hongset 1956-57 
Malfrid Skrondal 1972-forts. lngeborg Lynum 1957~74 
Aasgjerd Forsaa 1972-74 Ingrid S. Thoresen 1957-58 
Pernille Haralds0 1972-78 Rano Benjaminsen 1957-58 
Stein Thue 1972-73 og Alf Sollie 1957-58 

1975-forts. Annbj0rg S0reide 1958-60 
Gunvor Kiev Tvete 1973-forts. Rolf Egstad 1958-forts. 
Sofie Dahl 1973 -forts. Helge W. Andersson 1959-forts. Sekretrer 1961 -70. 
Hakon Strand 1973-74 1. lre/ U.insp.-73 
Odd T ormod Feragen 1974-forts. Birgit Foss 1959-60 Randi Karin Egstad 1974-76 

Ove Waag0 1959-60 Timelrerer sl0yd Solfrid Skoglund 1974-79 Astri Dahl 1960-61 Timelrerer husstell 

t· 
Olaug Riisberg 1975-77 Rolf Grankvist 1960-61 ( . Gerd Ytreland 1977-forts. Inger Johanne Dybdal 1960-forts. op 

' Sidsel Lindahl Brevig 1979-forts. Erling Skj01berg 1960-62 I 

Kari Baadshaug Fikse 1960-forts. t' MangeArige vikarer og timelrerere: 
T ormod Lislerud 1961-64 Tordis Opdahl og Marit Tronstad. 
John Lynum 1961-79 
Andreas Leinum 1962-63 Timelrerer sl0yd Vaktmestre: 
Torill Carson R0sok 1961-62 og ~ Nils Hagen 1931-1965 

1975-forts. Birger Eidem 1965-forts. 
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Kontorassistenter: 
Ellinor R0nning 1962-73 
Brit Bj0rgum Stokke 1973-77 
Nora Haagensli J0rgensen 1977 -forts . 

VAKTMESTEREN 
Det har vrert to vaktmestere ved skolen i dens 50-arige historie. 
Nils Hagen ble tilsatt fra starten i 1931 og gikk av ved aldersgrensen i 1965. 
Hagen var en dyktig snekker og altmuligmanri , og gjorde blant annet et stort 

arbeid med a sette skolen i stand etter frigj0ringen. Krigsarene var en travel tid 
for vaktmesteren nar det gjalt fyringsanlegget . Anlegget var beregnet pa koks 
fyring , og ble drevet av skruer som matet fyrkjelen automatisk, men mangel pa 
koks satte det hele ut av drift og det matte fyres med ved og torv. En stor torv
binge var satt opp langs skolen mot Bergtunveien . Bare den som har fors0kt a 
fyre med torv vet hva det f0rer med seg av st0v og aske. 

Som alt annet har ogsa vaktmesterens arbeid forandret seg med arene. lkke 
minst har arbeidet med fyringsanlegget blitt lettere. I dag regulerer utvendige 
termostater oljebrennerne. Det er likevel nok a henge fingrene i for en vaktmes 
ter. D0rer gar i vranglas, inventar skal repareres , glassruter settes inn . Vannkra
ner og avl0p trenger stadig tilsyn . Vaktmesteren har ogsa ansvaret for renholdet 
av skolen og gt0ntanleggene. Skolens vaktmester i dag , Birger Eidem ble tilsatt i 
1965, og er det noe som star pa, vet Eidem alltid en reid. Likesom Hagen er han 
en dyktig snekker og altmuligmann, og ikke minst har han et godt lag med barna. 

Utleivirksomheten har 0kt voldsomt, og etter at vaktmesterens arbeidstid er 
slutt om kvelden , ma han ha hjelp av en tilsynsvakt for a f0re tilsyn med de 
mange fritidsaktiviteter i gymnastikksal, sl0ydrom og klasserom. 

0yvind Dreier er tilsynsvakt i skolearet 1980/ 81 . 
Melkesalget ved skolen blir ivaretatt av Oddveig Eidem. 

RENGJ0RINGSASSISTENTENE 
Sa snart skolen er slutt for dagen, rykker rengj0ringsassistentene inn. De har 

knapt tre timer pa seg . Da begynner nye grupper sine fritidsaktiviteter. Det hen
der ogsa at assistentene ma til bake pa kveldstid nar ekstra renhold er n0dvendig 
etter st0rre m0ter eller aktiviteter som krever slik rengj0ring . 

Rengj0ringsassistentene ved skolen er: 
Klara Ekle 
Margot Fiske 
Alfhild Glas0 
Irene Johnsen 
Olaug R0rseth 
Bj0rg Skavdahl 
Anne Marie Aabel 
Ruth Hjelnes (vikar) 
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Administrasjonen 

De fire leererne fra Kj0pmannsgt . skole ble overf0rt til den nye Berg skole h0sten 
1931 . Per 0stborg ble tilsatt som 1. Jeerer, som vat den tids benevnelse pa sko
lens Ieder. I arsmeldingen fra skoleinspekt0ren i 1935 ser en at tittelen er endret, 
og 0stborg star oppf0rt som. fast tilsatt skolebestyrer. 

Per 0stborg Iedet s~olen tii· 1953, da han ble syk og d0de like f0r skolearets 
slutt . ;' 

Konrad Meehre, som hadd'k veert tilsatt i Strinda fra starten i Kj0pmannsgt., 
tok over som skolestyrer. EJJ~tallet ved skolen varna stigende, og nadde toppen 
i 1954/55 med 894 elever og 34 klasser. Skolestyreren hadde ingen til a hjelpe 
seg med administrasjonen f0r i 1961 da Helge Wessel Andersson ble tilsatt som 
sekreteer. I 1962 f ikk skolen kontordame, Ellinor R0nning. Kontorarbeidet har 0kt 
ved skolene, og kontorassistenten har etter hvert blitt en uunnveerlig person. Det 
er vanskelig a tenke seg at en tidligere kunne greie seg foruten . 

Konrad Meehre gikk av etter oppnadd aldersgrense i 1967, og Arne Bones ble 
tilsatt som skolestyrer fra samme h0st. I 1973 flyttet Ellinor R0nning over til 
Blussuvoll skole, og Brit Bj0rgum Stokke ble kontorassistent pa Berg . 

I 1970 ble administrasjonen styrket ved opprettelse av ny f0rsteleererstilling. I 
motsetning til sekreteeren fikk f0rsteleereren nedsatt lesetid, og dermed bedre 
anledning til a avlaste skolestyreren i en del av hans arbeid . Sekreteerstillingen 
opph0rte, og f0rsteleereren ble skolestyrerens neermeste medarbeider. 

Olav Harstad som tidligere hadde veert Jeerer pa Berg i perioden 1952-58, ble 
tilsatt i denne stillingen. Harstad skulle ikke bli ved skolen sa lenge, han d0de 
plutselig under en skitur i pas ken 1975. 

Helge Wessel Andersson tok over stillingen som f0rsteleerer h0sten 1973. 
Denne benevnes na som undervisningsinspekt0r, og skolestyrerens tittel er na 
rektor. 

Varen 1978 fikk skolen Nora Haagensli J0rgensen som kontorassistent. Hun er 
permitert tram til 20/ 6 1981, og Anne Margrethe Hundvin vikarierer. 

~ ' ::..) "' 
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Tidsrommet 1945-1964 

Strinda folkeskole bygde i tidsrommet 1945-1964 pa lov om folkeskolen pa 
landet av 1936 og Normalplanen for landsfolkeskolen av 1939. Elevene hadde da 
leseskole fire dager i uka, med plass for sl0yd/handarbeid og skolekj0kken de 
mellomliggende dager. Barna hadde da god tid til hjemmearbeid, og leerte a ar
beide pa egen hand. 

I Strinda matte elevene konkurrere med bybarna om opptak i de videregaende 
skolene f.eks. Katedralskolen og yrkesskolen. 

I 1948 gikk bade Strinda- og Trondheim folkeskoler over til bokstavkarakterer, 
i 1949 kom en kommunal undervisningsplan for Strinda: «Strindaplanen». Den 
bygde pa Normalplanen. Strinda 0kte sin arlige undervisningstid i 1950-ara. 
Storskolen fikk 5-dagers uke, og i 1957 ble engelsk innf0rt som obligatorisk fag. 
Tidligere matte elevene gjennomga en pr0ve i norsk og regning i 5. kl f0r de fikk 
delta i engelskundervisning. 

Trondheim og Strinda hadde ikke felles eksamen i 7. klassene, og det var der
for vanskelig a foreta en sammenligning, men eksamensresultatene og erfaring 
fra de videregaende skolene viste at Strindaelevenes prestasjoner ikke stod til
bake for Trondheimselevenes . 

Strinda holdt pa sitt skolesystem, en styrket landsskoleordning tram til 
kommunesammenslutningen og overgangen til 9-arig skole i 1964. 

lnnflytning til Strinda, og dermed ny boligreisning i 1950-ara, f0rte til stor 0k
ning i barnetallet . Dette f0rte til omfattende skolebygging . Det var vesentlig 
eldre skoler som ble bygget ut. 

Berg skole fikk saledes sitt paviljongbygg i 1960. Arkitekt P. Hesselberg tegnet 
dette bygget. Det ble plassert der hvor styrer- og vaktmesterboligen en gang var 
tenkt bygget. Under «Nybygget» fikk skolen et uveersskur. 

Kommunen Ia etter krigen stor vekt pa helsestellet. Fra 1954 ble skolelege/
skoles0sterarbeidet ytterligere utbygd. Likedan var det med skoletannklinikken. I 
1950-ara ble ogsa den utbygd.l paviljongbygget ved Berg skole fikk skolelege/
helses0ster og tannlegen sine kontorer i 1960.1 bygget fikk skolen ogsa to 'prek
tige klasserom. 

Robert Savosnick har veert skolelege siden skolen fikk eget legekontor. Helse
s0stre har vi hatt flere av i denne perioden . 

I skolearet 1980/81 er det s0ster Stina Elfving og s0ster Ingrid Hestenes som 
defer denne stillingen. 

Tannleger har det ogsa veert flere av siden starten i 1960, likesa tannlege
assistenter. Det er tannlege Olav Holdhus og tannlegeassistent Helga Hansen 
som betjener tannlegekontoret i dag. 
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Niarig grunnskole fra 1964 

Berg skole i dag 
Men selv om skolen i 1939 vakte oppsikt, virket flott og hadde en domine

rende beliggenhet i asen bak byen, kan en i dag ane at skolen nok ble bygd i 
trange tider. Klasserom og korridorer er svrert trange, og med det elevtall skolen 
har hatt , og fremdeles har, er det vanskelig a f01ge opp de intensjoner M0nster
planen for dagens skole legger opp til. 

Arbeidsmaten i skolen i dag/ innebrerer at lrererne og skolen som helhet har 
mattet omarbeide mye av tidligere praksis . 

St0rre vekt pa samarbeidsformer elevene imellom, og mellom aile ledd i skole
samfunnet krever mer plass til mindre grupper av elever og til konferanser mel-
1om hjem og skole. 

Til nettopp dette er det liten eller ingen plass pa Berg skole . Bygningenes mu
ligheter er etter forholdene i dag fullt utnyttet, men vi har for eksempel ikke eget 
rom for tegneforming, ikke bibliotek, ikke arbeidsrom for lrererne, mangel pa 
materialrom og svrert trange kontorforhold for administrasjonen . Skolegarden er 
liten, og vi har ikke noe friomrade i nrerheten av skolen . 

De siste 15 arene har det foregatt en kontinuerlig oppussing av hovedbyg 
ningen og vi har na nesten gatt over samtlige rom og korridorer. Aile klasserom 
som har blitt pusset opp har fatt akustiske plater i taket, nytt gulvbelegg og nytt 
inventar. Korridorene har ogsa fatt lydabsorberende plater i taket, og er malt i 
friske farger. I kjelleren er toalettene, handarbeidsrom, skolekj0kken og sl0ydsal 
blitt meget tiltalende. 

Gymnastikksalen er panelt, ogsa i taket , men her er Iyden fremdeles et prob
lem. 

En mil nok finne seg i at Berg vii forbli en trang skole etter dagens krav. Utvi
delse av bygningene kommer neppe pa tale. Det eneste som kan rette pa de 
mangler vi f0ler i dag er at barnetallet gar ned i kretsen, slik at vi kan ta noen 
klasserom i bruk til andre formal. 

Den 1. januar 1964 gikk Strinda kommune inn i den nye storkommunen Trond
heim, ogden 1. juli sam me ar gikk byen over til9-arig grunnskole etter «Lrereplan 
for fors0k med 9-arig skole». Med dette ble Berg skole en barneskole i den 9-
arige grunnskolen med klassetrinn fra 1 til 6. 

Siden da har det skjedd store forandringer. Den nye M0nsterplanen kom i 
1971 (rev. i 1974) og om skolebygningen er den samme, tror jeg en trygt karfsi at 
her drives ikke skole som i gamle dager. 

Barna har fatt skole hver dag, senere 10rdagsfri . Jenter og gutter har felles 
gymnastikk, sl0yd og handarbeid . Skolekj0kken er ogsa likt for begge kj0nn. Vi 
har ikke karakterer Ienger. De er avl0st av meldinger eller samtaler med foreld
rene. Deter innf0rt ny matematikk med engangsb0ker, og det undervises i eng-

1 

elsk fra 4. '<lasse. 0-fag er et nytt fag som bestar av de tidligere fagene historie, 
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geografi og naturfag. Deter ikke uvanlig at to lrerere underviser i samme klasse 
·samtidig. Dermed far en bedre tid til a hjelpe de som har vansker i et fag. Vi har 
fatt integrerte elever, elever som tidligere ville ha blitt henvist til spesialskoler. 

Leirskole er ogsa noe nytt. I 6. klasse drar lrerer og elever pa en ukes opphold 
pa en leirskole enten pa fjellet eller ved sj0en. Et par ganger i aret har vi sakalte 
temadager. Da arbeider aile klassetrinnene med sam me tema noen dager. En kan 
nevne Tanzaniadagene, trafil<kdager, vi pynter skolen o.l. 

Fra siste skolear har vi innf0rt en ordning med valgfag . 4. klassetrinn fikk flere 
tilbud pa to timer pr. uke. I ar har vi valgfag i sl0yd, keramikk og skolekj0kken. 

Samarbeid med hjemmene har 0kt, og hver klasse har 2 klassekontakter blant 
foreldrene. 

Det som her er nevnt er kanskje vesentlig ytre forandringer, med det har ogsa 
skjedd store forandringer i skolens indre liv. Skolen er ikke Ienger alene om a for
midle kunnskaper til barna. Elevene mottar en mengde inntrykk utenfor skolen og 
det er ofte vanskelig for skolen a konkurrere med andre former for informasjon 
og a plassere seg i sammenhengen. Kunnskapstilegnelsen er pa ingen mate av
sluttet i og med at elevene forlater grunnskolen. A lrere hvordan en skal tilegne 
seg kunnskaper er derfor en viktig del av dagens skole, likesa det a kunne samar
beide med andre for a 10se en oppgave. 

Ved a innarbeide gode arbeidsvaner har kanskje elevene bedre sjanse til a 
tilegne seg sin del av de enorme kunnskapsmengder som finnes i dag , og som 
skolen bare har mulighet til a form idle en br0kdel av. 

«Mot lyset» 

Pa den gamle skolefanen fra 17. mai 1932 kan en lese: «Ei bedre venn der vin
nes enn meget mannevett» og «Mot lyset». 

Det har alltid vrert og er ogsa i dag skolens oppgave a gi elevene almennkunn
skap og gi dem grunnverdier som kan vrere med a bestemme deres livsholdning . 
I 1975 valgte komiteen som skapte skolens nye fane a beholde mohoet «Mot ly
set» ogsa pa den nye fanen. I vart mangeartede samfunn med ulike syn pa 
grunnleggende sp0rsmal kan man likevel samles om dette motto. Det er skolens 
oppgave a gi et tilbud til aile, slik at elevene kan finne vei i kunnskapsmengden 
og hjelpe dem a skape et livssyn, gi dem retningen «mot lyset» sa de kan na mil
let: a bli et gagnlig og selvstendig menneske i hjem og samfunn. 

• BYGNINGS- OG REP.ARBEIDE 
SPE I L-G LASS-LISTER-RAMMER 
SPES. BLYINNFATNINGER 

K. JENSSEN EFTF . 
INNEHAVER:TH. KROGSTAD 

GLASSMESTER 

NEDRE M0LLENBERG 63 POSTBOKS 1081 

TELEFON 22 217 

BANKGIRO: 5361 05 27791 
POSTGIR0:3 52 0244 

7001 TRONDHEIM, 
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Tilsynsnemnda 

I «Strindaplanen» sam bygde pii Normalplanen av 1939, og lov om folkeskolen 
finner en instruks for tilsynsnemnda. 

Hver skolekrets skulle ha en tilsynsnemnd. Den skulle vaare et offisielt organ 
for skolen. Nemnda bestod av en representant fra skolestyret. Denne skulle vaare 
fra kretsen, fungere sam formann, og gj121re tjeneste ett iir om gangen. Tre med
lemmer ble valgt i kretsm121te for fire iir. Dessuten et medlem fra laarerne, styreren 
medregnet. Styreren ved skolen hadde imidlertid alltid m121terett, men da uten 
stemmerett. 

I samarbeid med laarerne skulle tilsynsnemnda pr0ve ii vekke sans og interesse 
for god skoles0kning. Nemnda skulle vaare tilstede ved iirs- og avgangspr0ver, 
og f0re tilsyn med at retningslinjer ble fulgt blant annet niir det gjaldt renhold og 
oppvarming . Dessuten skulle nemnda sammen med skolestyreren ha tilsyn med 
innbo og laaremidler. Nemnda skulle ogsii si sin mening niir det gjaldt ansettelser 
ved skolen. 

Formannen skulle kalle inn til kretsm0te for foreldrene i kretsen. Her kunne en 
uttale seg om kretsinndeling, skoletiden og miilformer for de skriftlige arbeider til 
elevene. Likesii om valg av ABC-bok og lesebok. 

Pii kretsm0tene skulle det hvert 4. iir foregii valg av medlemmer til tilsyns
nemnda. 

lnstruksen for tilsynsnemnda ble senere endret pii enkelte punkter. 
Sam vi senere skal h0re var det pii et m0te i tilsynsnemnda de f0rste tanker 

om ii fa i gang et skolemusikkorps ble kastet fram, noe sam igjen f0rte til at For
eldreforeningen ~le stiftet. 

Fra 1971 ble tilsynsnemnda avl0st av det nye lovbestemte samarbeidsutval
get, og kretsm0tet ble avl0st av m0tene i foreldreriidet. 

Brurok 
Ny adresse: Vollabakken 3, 7CXXJ Trondheim 
Nytt telefonnr. : (075) 48 023 

SKOLESERVICE A/s 
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Foreldreforeningen ved Berg skole 
1951-1971 

Den 11. desember 1951 ble det holdt valgmi1Jte for valg av Tilsynsnemnd ved 
skolen. Ved denne anledning ble det reist spi1Jrsmal om a danne en foreldrefore 
ning . Enkelte mente ai: foreningens hovedoppgave burde vrere a arbeide for a fa 
dannet et skolekorps, andre v.ille utvide oppgaven til ogsa gjelde det a formidle 
kontakt mellom skolen (lrererhe) og hjemmene ved a ta opp spi1Jrsmal av felles 
interesse. t 

Det ble valgt et styre, ogden fi1Jrste formannen ble Jan Sand . F0rste ordinrere 
styremi1Jte ble holdt 25 / 1 1952 . 

Hovedoppgaven til foreningen ble a formidle kontakt me.llom hjem og skole, 
og virke for et godt samarbeid mellom foreldre og lrerere. En sk"u lle fors0ke a fa i 
stand klasseforeldremi1Jter og fellesm0ter for aile foreldre, sette i gang hobby
kurser og idrettsaktiviteter. Foreningen skulle ogsa ha til oppgave a skaffe skolen 
utstyr som det ellers var vanskelig a skaffe pa grurin av manglende bevilgninger. 
1111Jpet av dear foreningen eksisterte kan en merke seg at den gikk i brodden for a 
skaffe skolen piano, banner til korpset , drakter til fotball - og handballag, fjern
synsapparat og keramikkovn. Dessuten ble det flere ganger bevilget av forening 
ens midler til sti1Jtte for korpsdriften , premier til skirenn, startur osv. 

De mange styrene Ia opp programmer med interessante og aktuelle emner, og 
skaffet flinke foredragsholdere, ofte var det kunstneriske innslag . En finner navn 
som Finn Audun Oftedahl, Ragnhild Stenstadvold og Else Marie Lund . Oppslut
ningen om m0tene er oftest beskrevet som stor. 

Som f11Jr nevnt var det foreldreforeningen som ogsa var opphavet til Berg sko 
les musikkorps. 26 . mars 1952 vedtok foreldrerDI1Jtet a sette i gang et musik
korps. 

Det ble valgt en komite med Martin Hetland som formann . Pa arsm0tet 18/ 3 
1953 kunne formannen opplyse at korpset da talte 40 medlemmer av disse var 
12 jenter. 

Av et brev til foreldrene 6/ 12 1971 kan en lese: 
«Styret i foreldreforeningen mener at den nye lov om grunnskolen av 1969 ang . § 

29 foreldrerad , er en offisiell godkjenning og en obligatorisk innf0ring av de eks 
isterende foreldreforeninger. Arbeidsoppgavene kan synes noe utvidet, men sty
r.et f inner ingen grunn til a anbefale at det opprettholdes bade en foreld'refore
ning og et foreldrerad. Styret vii derfor foresla at foreldreforeningen opph0rer og 
at virksomheten overtas av det lovbestemte foreldrerad. » 

Dermed gikk Berg skoles foreldreforening over i historien . 
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17. llllli I <J 7n .fikk skolen n.r ./itne. Den I'll/' en i(lll '<' .fi·;, .fim·ldrenidet. 
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Klipp fra: 

Jubileumsberetning 1952-1977 
av Konrad Ma:hre og Carsten Dreier 

Pa et mi1Jte i tilsynsnemnda for Berg Skole den 26 . november 1951 foreslo da
vcerende kretsformann Oscar BIZigseth a stifte en foreldreforening sam blant 
annet skulle ha til oppgave a f~ i stand et musikkorps ved skolen . Foreldrefore
ningen kom i stand, og pa et historisk m121te n121yaktig 4 maneder etterpa, den 26. 
mars 1952, fattet foreningen \,"edtak om a ga i gang med et korps for bade jenter 
og gutter ved skolen . Det alle1 f121rste styre for korpset ble sa valgt, og det besto 
av fi1Jigende medlemmer: 

Formann Martin Hetland og styremedlemmer fru Birch Aune, Else Marie Lund, 
Lorenz Bliksas, Reidar Bjerkan, Birger Brurok, Leif Halvorsen og Trygve Gunder
sen. Uten forkleinelse for noen av de etterf~Ztlgende styrer, ville vi gjerne nevne 
dette fi1Jrste styre, da de gjorde en kjempeinnsats for a skaffe midler til bade in 
strumenter og uniformer, godt hjulpet av interesserte foreldre bade i og utenfor 
var skolekrets. Styret SI1Jrget for a ansette timelcerere, og fi1Jrste dirigent var divi
sjonsmusikeren Ole Myklebust. 

· Det f121rste aret ble brukt til grunnopplcering av aspirantene og samspill frem til 
den store debut-dagen, som var satt til 17. mai 1953. Pa en stralende og varm 
nasjonaldag ble korpset hi1Jytidelig innviet av skolestyrer 0stborg, og denne da ~ 
gen gikk Berg Skole med eget korps i 17. mai toget for fi1Jrste gang. 

I 1955 fant man ut at korpset trengte et banner, og en innsamling i kretsen in
nbragte det den gang bra beii1Jp, kr. 517 ,-. For disse pen gene skulle banneret 
fremtrylles, og flittige foreldre gikk i gang med nal og trad, laget stenger og bes
lag, og 5. mai 1956 var banneret ferdig. For a berette om hvilken interesse man 
hadde for korpset fra lcererne ved skolen, kan det legges til at lcerer Ytresti1Jylla
get stang til banneret og hans s121nn Oddvar, sam egentlig ikke hadde noe med 
korpset a gji1Jre, hadde tegnet det utkast til selve banneret som kom til utfi1Jrelse. 
Bade fru Sellceg og fru Mcehre deltok aktivt i brodering av banneret sam men med 
flere andre. Nevnes b11Jr ~gsa lcerer Bliksas' store innsats som instrukt121r og ad
ministrator for korpset i denne tiden. 

Styrene har naturlig avl121st hverandre i tur og arden, og aile har vist den 
samme lyst og gode innsatsvilje, slik at korpset har maktet sine oppgaver utmer
ket. Mang en elev har fatt sin f121rste innfi1Jring i musikkens mysterier og.z:gleder 
gjennom den opplcering de har fatt- til glede for seg selv, for skolen og for folk 
i kretsen. 

Selv om man har gatt inn for a holde korpsets drift innenfor en n11Jktern og ri
melig 121konomisk ramme, krever et slikt korps stadig fornyelse av uniformer og 
instrumenter. 

I 1958 kom mi1Jdrenes arbeid for korpset inn i organiserte former da «St11Jttcla ~ 
get» ble innstiftet for a gj121re sitt til a bedre korpsets 121konomi. Fornyelse av uni-
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former og praktisk arbeid i forbindelse med tilstelninger, konserter, turer o.l. ble 
fra da av rene «Stfllttelag»-saker, og utallige er de kroner som korpset har nytt 
godt av gjennom arene takket vcere utlodninger og messer i «St11Jttelagets» regi. 
En kan trygt hevde at uten «Stfllttelagets» innsats ville neppe korpset hatt den 
standard og kvalitet det har i dag. 

Berg Skoles Musikkorps-hadde fra starten av m121rke bla uniformsjakker, gra 
bukser og m121rke bla batluer med gra dusk. I denne uniformen var skolekorpset 
bade kjent og beundret i byen og de steder som var besi1Jkt i arenes 111Jp , Det 
matte selvsagt komme til store diskusjoner da man fant a ville ga til anskaffelse 
av helt nye uniformer i 1975, og sterke ri1Jster fremholdt den enestaende sjanse til 
a modernisere bade snitt og farger. Etter mange forslag og heftige debatter ble 
det vedtatt a endre fargene til mellombla bukse og jakke med gri1Jnne drape
ringer, og batluen ble erstattet av skjermlue. Resultatet som ble fremvist for 
byen 17. mai 1975, ma sa absolutt sies a vcere vellykket. 

Dirigenter har heldigvis ikke skiftet sa ofte i «Vart» korps. Det har gitt seg ut
slag i kontinuitet og sikkerhet i arbeidet, som har gjenspeilet seg i korpsets musi
kalske kvalitet . Dirigenter siden starten har vcert: 

Ole Myklebust 
Olaf Lunde 
lngvald Dybwad 
Konrad Opdal 
Stein Jacobsen 

Sistnevnte har svingt taktstokken over vare sma musikere siden 1965. 
Det bfl!r ogsa her nevnes at korpset har spilt inn en grammofonplate. H0sten 

1975 kom en LP pa markedet hvor man fikk h121re korpset spille et utvalg av mo
derne, kvikke rytmer. Kvaliteten pa innspillingen var sa oppsiktsvekkende bra at 
utdrag av platen flere ganger har vcert spilt i vare lokalsendinger i radio. Salget av 
denne LP ~platen gikk strykende og har gitt inntekter til korpsets drift. 

Fra en ganske beskjeden 0konomisk sti1Jtte fra kommunen til korpsene i 
Trondheim, er det na kommet flere tiltak foruten noe 121kt pengetilskudd, som kan 
lette arbeidet med a skaffe kvalifiserte lcererkrefter pa de forskjellige instrumen
ter for byens skolemusikkorps. Trondheim Kommunale Musikkskole er et slikt til
tak, og deter na opprettet et kommunalt utvalg som skall se ncermere pa aile si
der ved stfllttetiltak fra kommunens side til korpsene. Berg Skoles Musikkorps 
har en representant i en arbeidsgruppe som skal dri1Jfte fremtidige bevilgninger 
fra kommunen. 

La oss tro at det initiativ som na er tatt for a diskutere skolekorpsenes stilling 
og fl!konomi, kan bevirke en sterkere sti1Jtte til skolemusikken, og at man vurderer 
dette som det verdifulle element det er for barn i utvikling - til gagn for barna, 
skolen og samfunnet. 
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Samarbeidsorganene 

Skoleloven av 1969 gir forskrifter om de nye samarbeidsorganene i skolen . Det 
skal vcere klasserad, elevrad, foreldrerad, lcererrad , og rad for andre tilsatte. 
Dessuten et samarbeidsutvalg , hvor aile de nevnte rad er representert. 

ElevrAdet 
Elevradet ved Berg skole kqm i gang hi/Jsten 1971 . 0nsker og ideer tar form i 

hver enkelt klasse, som holder klasserad , og fremmer forslag for elevradet. Hver 
klasse velger representant nikd varamann til elevradet. Aile 0nsker fra elevene 
kan selvsagt ikke etterkommes, men pa m0tene lcerer de mi/Jteteknikk, a uttale 
seg muntlig, og a se sakene fra forskjellige sider. Av saker sam elevene har frem
met og behandlet kan nevnes melkesalget, merking av skolegarden, rydde- og 
hjelpeaksjoner, og plassering av sn0ballblinker og lekeapparater. Nar deter saker 
til behandling i samarbeidsutvalget sam angar elevene, har formannen i elevradet 
vcert innkalt. 

En kontaktlcerer hjelper elevradet sa langt det er 111/Jdvendig. Sverre Dreier er 
formann i elevradet i skolearet 1980/ 81 . 

Foreldrerfldet 
Foreldreradet er et lovfestet radsorgan der aile foreldre / foresatte sam har 

barn pa skolen er medlemmer. Foreldreradet har ogsa overtatt den virksomhet 
som foreldreforeningen drev. Det er et arbeidsutvalg valgt av foreldreradet som 
har ansvaret for viiksomheten . 

Det har nok ikke vcert den tilslutning til mi/Jtene i foreldreradet som man kunne 
1/Jnske. Men arbeidsutvalgene har likevel hatt interesserte og arbeidssomme 
medlemmer. Foreldrene har vcert til hjelp ved oppsetting av lekeapparater i sko
legarden, og har deltatt sam funksjoncerer ved idrettsarrangementer og marka
trim om kveldene. I 1975 fikk skolen ny fane. Her var det foreldre sam s0rget for 
bade den kunstneriske og praktiske utforming. Midler ble skaffet ved overskud
det fra klasseforeldrem0ter og inntektene fra danseskole for barna. 

To representanter fra foreldreradet er med i samarbeidsutvalget, og forman .:. 
· nen i foreldreradet har oftest ogsa vcert formann i samarbeidsutvalget. 

Eva Schistad er formann i foreldreradet i 1980/81. 

Laererrilldet "" 
Lcererradet ved Berg skole har m0te ca. en gang i maneden. Deter et faglig or

gan og et rad sam uttaler seg i saker sam skolesjefen eller rektor vii h0re lcerer
nes mening om. En lcerer kan ogsa fremme saker i lcererradet. 
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Radet skal ellers arbeide for gode arbeidsforhold og trivsel i skolen. 
Ogsa lcererradet sender to representanter til samarbeidsutvalget: 
I jubileumsaret er Brit Huseby formann. 

Rilldet for andre tilsatte 
Til personalet ved skolen h0rer ogsa kontorassistenten, vaktmesteren og ren

gji/Jringsassistentene. Disse har sitt eget rad sam sender sin representant til 
samarbeidsutvalget. Pa den maten kan en oppna godt samarbeid ogsa nar det 
gjelder saker som angar deres arbeidsomrade. 

Irene Johnsen er formann i radet 1980/81 . 

Samarbeidsutvalget 
Samarbeidsutvalget er skolens 0verste radsorgan. Det kan sees sam en avii/J

ser av den tidligere tilsynsnemda. 1 samarbeidsutvalget er aile de tidl igere nevnte 
rad representert . Dessuten et medlem fra skolestyret , rektor og en sekretcer som 
velges for hvert ar. I «Forskrifter for grunnskolen» er listet opp en rekke saker 
sam samarbeidsutvalget kan arbeide med: fra 0konomi til disponering av time
tallet skolen far tildelt. Det viktigste er likevel at radet skal fremme kontakten 
mellom skolen og lokalsamfunnet. Radet skal vcere et radgivende, kontaktska
pende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. 

Gjennom samarbeidsutvalget har en saledes anledning til a praktisere skolede
mokratiet. 

Formann i samarbeidsutvalget 1980/81 er Bodil Kjeldsberg. 

De viktigste kilder t il dette skrift har vrert: 

Arsberetninger om Strinda folkeskole 
vI skoleinspekt0ren 1921-1955. 

Strinda bygdebok 1-111 
Strindas historie 1945-1 963: 

Skoleplan for Strinda folkeskole 1949. 

Jubileumsberetning 1952-1977 . Berg skoles musikkorps. 

Berg skoles arkiv. 

Prot6koller for tilsynsnemnda og foreldreforeningen. 

Notater og samtaler med skolestyrer Konrad Mcehre 

Forskrifter for grunnskolen, 1980. 

M0nsterplanen. 
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Vi takker viire leveranderer for stette 
og godt samarbeid gjennom iirene. 

Musikkinstrumenter 
Pianoer - Orgler 
Noter - Gramrnofonplater 
Fjernsyn - Radio 

n~..~Xaf 

Alle gode ting 
er tre 

Sper ferst, der 
utv•lget er sterst 

TELEFON (075) 16 040 

1'JniLSSOn 
Haakon VII's gt . 29 Lade 

7000 TRONDHEIM 
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