
ARA ETTER 1936 
I 1936 fikk vi en ny skolelov for folkeskolen pa landet, og 

med den apna det seg nye muligheter for skolestellet i landet 
vart. Loven tradte i kraft fra 1. juli 1937. F0resegna i loven 
med omsyn til undervisningstida - minst 16 veker i smasko
len og 18 veker i storskolen - kom ikke til a f0re med seg lloen 
forandringer i Strinda. Undervisningstida hadde jo alt fra 1911 
vrert 18 veker for aile klassene. Som nytt fag er i loven taU 
med heimhygdskunnskap med tegning. Dette kom i stadell for 
«muntlig forberedende undervisning i de for annell avdeling 
oppf0rte srerskilte fag» som det sto i den tidligere lovell. Hei
ler ikke denne" f0resegna gjorde det 110dvendig a forandre noe. 
Undervisningsmaten for dette faget var fra f0r slik som loven 
fastslo. Nytt var det ogsa at no en tid hver dag sku lie nyttes 
til kropps0ving. Dette ble det tatt omsyn til i den nye time
fordelingsplanen som ble vedtatt i 1939. Her er gymnastikk 
kommet med fra 2. klasse av ved de 7delte skolene. 

Da loven en no er sa. ny, far det bli framtidas sak a ga nrer
mer e inn pa den. Vi gar derfor med en gang over til a nevne de 
forandringene som er gjort etter at den nye loven tradte i 
kraft. 

For det f0rste vii vi da nevne at undervisningstida i 1937 
ble fastsatt til 19 veker pro ar for aile klassene. Dertil kom 
Sl0yd for gutter som ble auka til 72 timer pro ar for aile klas
sene i storskolen. Den samme undervisningstida fikk og halld
gjerning for jenter. Timetallet i skosl0yd ble derimot ikke 
st0rre enn det var fra f0r, 36 timer pro ar for 6. og 7. klasse. 

Samtidig med aukinga av den ordinrere undervisningstida 
ble som frivillig fag f0rt inn engelsk i 6.klassene ved de 7delte 
skolene. Undervisningstida for spraket ble fastsatt til 5 timer 
pro veke i de to siste skoleara, i alt 190 timer for aret . En preve 
i norsk og rekning i slutten av 5. skolear a vgjer hvem som fir 
vrere med i det frivillige faget. S0kninga til den fremmedsprak
Jige undervisninga har vrert god. Om lag halvparten av elevene 
har hittil tatt del i den. Vi skal her huske pa at sprakopp
lreringa er n0dvendig for de barna som skal fortsette i den 
h0gre skolen. 
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Undervisninga i sprak er fra f0rste stund blitt utf0rt av sko
lens egne lrerere. For a gj0re dem mest mulig skikket til a 
overta undervisninga i det nye faget ble det satt i gang et 
engelskkurs. Lederen av dette kurset var lektor Johannesen 
ved Strinda h0gre skole. 

Sj01 om innf0ringa av engelsk etter maten f0rte med seg 
store forandringer med omsyn til skoleordninga. er det likevr l 
noe annet som aller mest srermerker ara etter 1936. Det er 
bygginga av ikke mindre enn 5 moderne gymnastikkbygnin
ger. Nar bygda pa sa fa ar har bygd' sa mange f0rsteklasses 
gymnastikkhygninger, sa er arsaken den at interessen fo!' 
kropps0ving og barnas fysiske fostring er sterkt oppe i tida. 
Ogsa pa andre mater har forstaelsen for denne ~aken fatt ut
trykk. Mange av skolebarna har saledes fittt ski. I 1939 delte 
Sportsjournalistenes klubb ut 69 par. og aret etter s0rga kom
munen for at ikke mindre enn 107 skolebarn fikk hver sitt 
par ski. 

I skolestyrem0tet den 13. mars 1936 ble det gjort vedtak 
om at det skulle bygges gymnastikkbygninger ved aile sjudelte 
skolene. Dette vedtaket gikk de bevilgende myndighet ene med 
pit, og alt 3 ar etter var det bare de 2 sjudelte skolene Asvang 
og Asveien som ikke hadde fatt gymnastikkbygning. Strind
heim og Byasen skoler fikk gymnastikkbygningene sine ferdig 
til h0sten 1938. Rver av bygningene har en grunnflate pa 235 
m2 og inneholder foruten gymnastikksal som er 18 m lang og 
9 m brei, redskapsrom, dusj- og omkledningsrom. lrer errom og 
rom for sentralfyring. Bygningene Koster kr. 47.200,00 og kr. 
47.700,00, henholdsvis for Strindheim ?g Byasen. 

Fra hosten 1939 var gymnastikkbygningene ved Ranheim 
og Nidarvoll skoler ferdige. Bygninga ved Ranheim skole inne
holder foruten det samme som de to f0rste oppf0rte gymna
stikkbygningene, ogsa sl0ydsal med materialrom og kontor for 
skolestyreren. Den koster 110.400,00. Bygninga ved Nidarvoll 
skole inneholder foruten det samme som ved Byasen og Strind
heim, ogsa sl0ydsal, ett klasserom og skoletjenerbolig. Denne 
bygning koster kr. 114.426,00. 

Berg skole fikk ogsa gymnastikkbygninga si ferdig h0sten 
1939. Den er oppfort i sammenheng med sKolebygninga, og 
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ll-idal-voll skoles gymnastilckbygning. 

inneholder foru ten gymnastikksal med r~'l flkap3rom, dusj- og 
omkledningsrom ogsa ~;'o:ptjenel'b0lig . Samtidig fikk skolen et 
tilbygg som inneholder 8 klasserom, fysikkrom, sl0ydsal, noen 
smarom og toalettrom. Det heile kom pa kr. 329.708,00. Med 
disse tilbyggene har Berg skole fatt et monumentalt utseende. 
Det er uten sammenlikning den flotteste skolen i Strinda. Og 
nar en sa seinere en gang blir n0dt til a skaffe flere klasse
rom ved no en a v de andre skolene, b0r en f0rst n0ye overveie 
om det ikke ville vrere mest formalstj enlig a bygge sa stort at 
mindre tidsmessige skolebygninger kan rives ned. 

Ved sia a v de store forbedringene som er gjort med folke
skolen de siste ara, rna vi .og nevne at det i 1937 ble satt i 
gang et husstellkurs for jenter. Det f0rste kurset holdt til ved 
Nidarvoll skole, og kommunen betalte alle utgiftene. Seinere 
er husstellopplreringa godkjent av staten, og statstilskott blir 
na gitt til disse kursene som har en varighet av 12 veker. Som. 
lrererinne ved disse kursene er tilsatt frk. Asbj0rg Havik. 
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Uet har sm mteresse a nevne her at mnt0nng av bysKOle
ordning i aile fall for de kretser som ligger nrermest byen , har 
vrert overveid. En har likevel fulgt den linje a bygge skolen ut 
pa grunnlag av landsskoleloven med undervisning i de ordi
nrere lesefag hver annen dag. Derved viI elevene fa tid til 
heimearbeid, og de viI lrere a arbeide pa egen hand. Etter at 
fremmed spraklig undervisning er kommet til, rekner en med 
leseskole i 4 dager for veka. Der blir sa god plass for sl0yd. 
handgjerning og skolekj0kken i de mellomliggende dager, og 
denne undervisning viI med en sadan ordning kunne gis av fag
lrerere. Dette er en avgjort fordel for denne undervisning. Far 
sa kommunen faglrerere i sport og idrett, sa er der enna frie 
dager til sadan undervisning. 

Sa langt er vi altsa kommet med oppbygginga av "kolestel
let, og en rna ha lov til a si at skolen har gjennomgatt ei rik 
utvikling og star godt rusta til a greie de oppgavene som i dag 
kreves av en god skoleordning. Men en god skoleordning med 
sunne skolelokaler og gode arbeidsvilkar for 0vrig er ikke nok. 
Likesa viktig - om det da ikke er det viktigste - er det at 
skolen til enhver tid har et dyktig lrererpersonale. Skolen er 
lrereren, s ier et gammeit ord. Det som fra time til time blir 
utf0rt av dem som har arbeidet sitt i skolestua, er det som 
baner vegen inn i framtida for ungdommen. Men skal lrerer
personalet yte sitt beste, rna det ha slike arbeidsvilkar at det 
slipper a slite seg ut med ekstra arbeid for a greie seg 0ko
nomisk. Da vii de voner osm en setter til skolen, og som en da 
ogsa har r ett til a sette til den, sla til. 

LJERERPERSON ALET 1889-1940 

LlERERNE 

Almds, Per , f . 1898, tilsatt 1921 ved Asveien skole. Fra 1931 1. v . Berg 
skole. Medlem av Strinda herredstyre fra 1928, av formannska
pet fra 1935. Ordferer fra 1938. 

Aspds, Harald, f. 1897, tilsatt 1931 ved Strindheim skole. 
Bjerke, Olaf, f. 1904, tilsatt 1929 ved ByAsen og Asveien skoter. Fra 1930 

I. v. ByAsen skole. Klokker ved Havstein kirke fra 1940. 
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BjoTkum~ Olav, 1. v. Soibakken skole fra 1908- 1914. Seinere styrer av 
Frekhaug ungdomsskole ved Bergen. 

B j ornebo, Gilbert, f. 1888, 1. v. Nidarvoll skote fra 1921. 
B j ornstad, John, f. 1879, 1. v . .Asvang skole fra 1916-20. NA skolestyrer i 

Levanger. 

Bonesvoll, An~t, f. 1870, tilsatt 1907 som h jetpel. v. ByAsen skole, i 1908 
som lrerer ved ByAsen og Asvang skoter. Fra 1910 lrerer bare ved 
Byasen. Skolestyrer fra 1927. Klokker v. Havstein kirke 1927- 39. 
Lrerernes representant i skoIestyret 1923- 26. 

B y, Sverre, f. 1897, tilsatt 1927 ved R anheim skole. 
Borseth, 0., I. v. Nidarvo ll skole fra 1900- 13, nft sokneprest. 
Dahl, Halvor, f. 1898, I. v. Lia l0kken skole fra 1929- 39, da han bIe 1. v. 

Strindheim skole. 

Evensen, Jon, f. 1843, tilsatt 1880 v. Steinaunet skole. Fra 1884- 1907 
I. v. Nidarvoll skole. Lrerernes representant i skoiestyret 1889. 
Biogr afi foran. 

FjoZstad, PeT, f. 1881, 1. v. Nidarvoll skole fra 1917, skoiestyr er fra 1927. 
Kordirigent i mange a r. 

Gjers tad, Fredrik, f . 1893, 1. v . Nidarvoll skole fra 1924-25, og bIe selner e 
styrer av Fredly ungdomsskoie. 

Grettum, K risten, f . 1886, l. v. Hammer og Greistadlokken skoler fra 
1909, fra 1914 v. Byasen sk oIe og fra 1926 skolestyrer v. Asveien 
skole. 

HanJ,1~l,er, Alfred, f . 1893, 1. v. Ranheim skole fra 1922. 
Hanssen, Johs. Bull, f. 1893, 1. v. Asvang skoie fra 1921 og fra 1924 l. v. 

Strindheim skole. 

H augen, H arald, f. 1908, 1. v. Strindheim skole fra 1938. 
Haugu,'»1, Jon, f. 1841, 1. v. Solbakken sk ole 1881- 1907. Biografi foran. 
H egerberg, Andreas, tilsatt 1910 ved Asvang og Nidarvoll skoier. Seinere 

1. V. Asvang skole til sin dod 1915. 
H eggdal , Olav, f. 1875. S kolestyrer v. Asvang skole 1916. Klokker ved 

Strinda hovedkirke. 
H emming, Knu,t, f. 1908, 1. v. ByAsen skate fra 1938. 
H erje, Emil, f. 1894, l. v. Nidarvall skale 1930, fra 1931 1. V. Berg skole. 

Lrerernes r epresentant i skoiestyret fra 1937. Forfatter. 
Hongset , Aksel, f. 1895, l. v. R a nheim skoIe fra 1928. 
Husby, Anders, f. 1889. Tilsatt 1912 ved Strindheim og Ranheim skoler. 

Fra 1916 I. V. Strindheim skole. 
Huseby, Jon, f . 1889, I. v. Bratsberg fra 1914 til 1937. Klokker V. Brats

berg klrke 1928-37. Inva lidepensjon. 
Hoglo, Erling, f . 1907, 1. v. BrurAk skole fra 1937. Klokker v. Bratsberg 

kirke fra samme Ill'. 

Hevik, Kr., 1. i framhaldsskolen 1900- 02. 
Hoymyr, Einar, f. 1895, sloydl. 1922- 27 og 1929- 36. FI. til Gjerpen. 
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K.i eldstad, hlgebrigt, f. 1905, tilsatt 19~0 v. Asveien skote. J:<'ra HI~9 L v. 
Berg skole. 

K.ieldslad, Ola,v, f. 1906. 1. v. Ranheim skole fra 1937. 
Krewl, fl am.ld, f. 1884. tilsatt 1907 i Bratsberg. l. v. Ranheim skote fra 

1909. SkolestYl'er fra 1927. Fra samme A.r klokker ved Ranheim 
klrke. Lrere rnes representant i skolestyret 1919- 22 og 1927- 30. 

Lang{o, D. , f . 1863, 1. v. Nidarvoll skole 1905- 08. 
Lin.qe , Karl , f. 1903. I. v. A.sveien skole fra 1939. 
lI1elclal , Sivert , f. 1892, l. v. Ranheim skote 1915- 23. Fl. til Slramsgodset. 
Moks ll es, Jakob, f. 1841. Tilsatt 1864 v. Sot~akken skoie. Slutta 1915 som 

I. v. Asvang skote. Lrerernes representant i skoiestyret 1873-81 
og 1890- 91. Biografi foran. 

Myrholt, Olaf, f. 1881. l. v. Strindheim skole fra 1921 til sin dod 1938. 
}.1m/u·e, K onnul, f. 1897, tilsatt 1923. Lrerer v. Berg skole fra 1931. 
Nergch·d, A1'v icl, f . 1908, I. i framhaldsslw len 1937-40, ble sA tilsatt som 

I. v. ByA.sen skote. 
Nicolaisen, Matias, f . 1938, tilsatt 1861. Slutta 1904. som I. V·. Ranheim 

skole. Lrere rnes representant i skolestyret 1892- 03. Biografi fo r a n. 
Nordsh·a1ul, Odd, f. 1906, I. v. Strindheim skole fra 1937. 
Osnes, H ans Nikolai, f-. 1873, skoteinspektor fra 1918. L. v. Asveien skole 

fra samme Ar. Biografi foran. 
Rangul, GWn1wr, f . 1907, tilsatt 1929 v. ByAsen skole. 
Ronning, Halst ejn, f. 1860, konst. 1885. tilsatt 1889. Forst I. v. s kolen pA 

Lerkendai. seinere v. skolen pA Singsaker. 1893 tilsatt i Trondheim 
v. Eliplass skole. 

Rostad, Paul, f. 1835. , tilsatt 1857 i Bratsberg. Slutta 1903 da han gikk 
av med pensjon. Klokker v. Bra tsberg kirke 1882- 1903. Biografi 
foran. 

Ruheim, A. Gerh., f. 1908. 1. v. Nidarvoll skote fra 1939. 
Bakshaug, B ern er , f. 1888, l. v. Ranheim skole 1923- 24. Fl. til Sparbu. 
Saitnessalld, E r ik, f. 1887, 1. v. Nidarvoll skole 1913- 16. F1. til Trondheim. 
Sande, J. 0., f. 1890. tilsatt 1927 v. ByAsen skote. Avskj. inv. p. Hl40. 
Sellreg, Vidkun , f. 1902, 1. v. Berg skole fra 1939. 
Selvdg, Johan, f . 1900, t ilsatt 1928 v. Asvang skole. 
Sivertsen , Jon, f. 1831, I. v. Byasen skole 1865- 1901. Klokker v. Havstein 

kirke samme tid. Biografi foran. 
Sletv old, Johan, f. 1873, l. v. Solbakken skote fra 1914. 
Stltenres, I . K ., f. 1859, I. v. Ranheim skole 1905- 27. F0rstelrerer fra 1915. 

Klokker v. Ranheim kirke samme tid. Lrerernes representant i 
skolesLy n::l 1909- 10 og 1915- 18. Formann i skolestyret 1918. 

Seether, O. A ., f. 1851, tilsatt 1875 v. Eliptass skoie. Slutta 1921 sam l. v. 
Strindheim skote. Biografi foran. 

Bargdrd, Ola, f. 1903. 1. v. Strindheim og Asvang skoler fra 1939. 
Tilse th, Ole, f . 1860, tilsatt 1882 i Bratsberg. Slutta 1927 som f0rstelrerer 

v. Nidarvoll skole. Biografi foran . 
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Tollefsen, Nils H elmer Ribe, f. 1861, titsatt 1903 v. Ekiesbakken skole. 
Slutta 1928 som 1. v. Lia10kken skole. Samtidig klokker v. Brnts
berg kirke. Dod 1938. 

Tullltan, Olc P. 1. v. Nidarvoll skole 1910- 20. Ble sA styrer av Rodde 
ungdomsskale. 

Tvete, Leif, f. 1895, 1. v. Ranheim skote 1924-28. F1. til yttemy. 
Tvete, Tormod, f. 1905, tilsatt 1937 v. Asvang skole. 
T~mt1nerdal, Andreas, f. 1894. 1. v. Nidarvoll skole fra 1928. Lrererncs 

representant i skotestyret 1933- 36. 
Tonne, H. P ., f. 1887, tilsatt 1911 v. Strindheim skale. Konst. skotestyrer 

1915. Fl'a 1921 fast tilsatt som sAdan. Fra samme tid klokker v. 
Lade kil'ke. Lrerernes representant i skolestyret 1931- 32. 

Vnsseljen, 0ystein, f. 1906, tilsatt 1935 sam sioydlrerer i arbeidsskolen. 
Wulff, Conrad, f. 1877, tllsatt 1909 som sioyc11rerer. 
ytrestoyl, Johan, f. 1904, tilsatt 1936 v. ByAsen skole. Fra 1937 1. v. 

Berg skote. 
0stborg, P er, f. 1894, 1. v. Asvang skole 1924- 28. 1928- 31 1. v. Kjop

mannsgt. skole og fra 1931 skoiestyrer v. Berg skole. 
AaImo, Jo1m, f. 1904, l. v. ByAsen skote 1926-28. Fra 1935 styrer v. 

Strinda skoletannklinikk. 
Aalmo, O. J. , f . 1862, tilsatt 1902 v. ByAsen skote. Forstelrerer fra 1915. 

Stutta 1927 ved samme skalen. Lrerernes representant i skolestyret 
1911- 14. Klokker v. Havstein ktrke 1902-27.' 

Aanvik, Kare, f. 1907, 1. v. framhaldsskolen fra 194:0. 

LlERERINNENE 

Alm.as, Signm, f. 1902, tilsatt 1925. Fra 1931 1. v. Berg skate. 
Andersen, Augusta, tilsatt 1892 v. ByAsen og Leangen. Slutta 1905. 
Angen, So/ie, f . 1882, 1. v. Asvang skote 1923- 26. Styrer nA Leira 

skoleheim. 
Aunc, Oline, 1. v. handgjcrning. Vartpenger fra 1909. 
Bakk, Lovise, f. 1893, 1. v. Asvang skole fra 1921. Lrererinnenes represen

tant i skolestyret 1937- 38. 
Barlaup, Gjer trua, f . 1889, 1. v. Asvang skate 1920- )21. Fl. til Trondenes 

folh:ehogskule. 
Bj()rngaard, Rakel, 1. v. Asvang skote 1915- 17. 
Bogevoll, Kari, f. 1893, tilsatt 1922 som 1. i handgjerning og skolekj0kken. 

Fra forst av 1. v. flere skoter, nA 1. bare v. Berg skote. 
Folstad, Karen, f. 1895, tusatt 1917. L. v. Asveien skole. 
Formo, Emilie, f. 1901, tilsatt 1937. 
Gill, Elisabeth, f. 1893, skolekj0kkenlrererinne 1918- 25. 
Gjerstad, Margit, f. 1895, tusatt 1917 v. Asveien skole. Lrererinne v. 

Nidarvoll skole fra 1920. Dod 1926. 
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Gl'ytbak, Brit, f. 1861, tilsatt 1884 v . .A.svang og N idarvoll skoler. Slutta 
1922 som 1. v. Asvang skole. Lrererinnenes representant i skole~ty

ret 1909- 12. Biografi foran. 
Hagen, Berntine, 1. v. Nidarvoll skole 1915 til sin d0d 1920. 
Hagen, Margit, f. 1894, tilsatt 1930. L. v. Asvang skole. 
Hagen, Sigrid, tilsatt 1913 i Bl'atsberg. L. v. Strindheim skole 1914- 20. 
Halten, Agot, f. 1896, tilsatt 1926. L. v. Lia10kken skole. 
Hansen, Guri, f . 1859, 1. v. Nidarvoll skale 1895-1924. 
Hansen, Svanhild, f. 1900, tilsatt 1937. L. i handgjerning ag skalekj0kken. 
Harborg, Asbjerg, f. 1901, tilsatt 1928 v. Byisen skole. Avskjed 1940 

med invalidepensjan. 
Hassel, Maren Johanne, f. 1869. L. v. Byisen skale 1897-1900. Fl. til 

Trondheim. 
Havik, Asbj org, f. 1912, tilsatt 1939. Husstell-lrereri nne i arbeidsskolen. 
H esledalen, Gjertrud, f. 1903. L . v. Asveien skole fra 1930. 
Hogio, Dagny, f. 1893. L. v. Nidarvoll skole fra 1929. 
Jakobsen, Olga, f. 1868. L. v. ByAsen skole 1893-98. 
Kibsgaw-d, M(tren, f. 1868. L. v. Byasen skale 1901-12. 
Kjcerem, Randi, f. 1864. L. v. Ranheim skale 1891-1924. Lrererinnenes 

r epresentant i skolestyret 1913- 14. 
Knotten, Jergine, f. 1902. L. v. Byasen skale 1929- 39. 
Kolstad, Ida Larsen, tilsatt 1913 som 1. v. Byasen ag Strindheim. Slutta 

1920 sam 1. v. Strindheim skole. 
Kosberg, Karen, L i handgjerning 1912- 20. 
K vande, Gnro, f . 1883, 1. i handgjerning 1920 til sin d0d i 1927. 
Kvarberg, Klara, f. 1902, tilsatt 1929. L. v. Ranheim skole. 
Kvaal, Aasta Kvenild, f. 1883, tilsatt i Eratsberg 1905, 1. v. Nidalyoll 

skale 1909-15 og fra 1915 1. v. Ranheim skale. 
Lorentzen, Birgit, f. 1899. T ilsatt 1921 v. Asvang skole. L. v. Berg skole 

fra 1931. 
Minsaas, Kitty, f. 1891, konst. 1914 Ranheim og Bratsberg, L v. Lial0kken 

ag Greis tadlakken 1915-17. 
Moxness, Hj0rdis, f. 1902, tilsatt 1939 v. Asvang skole. Fra 1940 1. v. 

Berg skole. 
Nergaard, Jonetta, f. 1872, 1. v. N idarvoll skale 1909- 27. Lrererinnenes 

representant i skolestyret 1919-20. 
N ergdrd, Valborg, f. 1904, skolekj0kkenlrererinne 1925- 29. F l. til Aker. 
N ervik , Gjertrud, f. 1890, tilsatt 1917 i Bratsberg. NA 1. v. Nidarvoll skore. 
N ervik, GndruH, f . 1902, 1. v. Br ur ok skole fra 1932. 
Nilsen, Anna, f. 1878, tilsatt 1910 v. Ranheim 0(; Gr cistadlok.kcn skoler, 

na Lv. Ranheim skole. 
Osnes, Josefine, f. 1895, 1. v. Asveien skole 1920- 22. 
Prestmo, Karen~ f. 1869, L v. Strindheim sk ole 1899- 1929. Lrererinnenes 

representant i sk olestyret 1915- 18 og 1921-22. 
Reed, Sigrid, f. 1910, tilsatt 1938 v. Asvang skole. Fra 1939 1. v. Byasen 

skole. 
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Rejnholdtsson, lngeb., f. 1903, 1. i skolekj0kken og handgjerning 1930-37. 
Rokseth, Aslaug, f. 1907, 1. v. skolekj0kken og handgjerning fra 1938. 
SchjeZderup, Ruth, f. 1896 , l. v. Asveien skole 1922- 30. 
Schilling, Karoline, f . 1873, 1. v. Ranheim og Strindheim skoler 1895--99. 

Fl. til Soon folkeskole. 
Selvdg, Margit, f. 1898, l. v. Strindheim skole 1920- 30. 
Simonsen, Torb jerg, f. 1899, tilsatt 1937 v. Solbakken skole. 
Skjerve, Ragna, f. 1900, tilsatt 1924. v. Ranheim skole. Fra 1932 l. v. Berg 

skole. Lrererinnenes representant i skolestyret fra 1939. 
Smith, Bredine, f. 1897, tilsatt 1925. L. v. Strindheim skote. 
Snekvik, Lina, 1. v. ByAsen og Eliplass skoler 1890- 93. 
Sttmdahl, Karen, f. 1906. L. v. Strindheim skole fra 1932. 
Stenvig, H jordis, f. 1900. L. v. Strindh eim skole fra 1930. 
Thom,sen, Oline Bergitte, f. 1869, 1. v. sk olen pA nedre Singsaker 1891- 93. 
Udstad, Anna, f. 1865. 1. v. Eliplass skole 1889- 93. 
Valse, Anne (Bjorkum) , f. 1879, 1. v. Nidarvoll skole 1904- 09. 
V ehre, Hilda, f. 1899, t ilsatt 1926 v. Asvang skole. N A 1. v. Berg skole. 
Veiseth, Gudrwn, f. 1889, tilsatt 1912 i Bratsberg. Fra 1913 1. v. ByAsen 

skole. L rerertnnenes repro i skolestyret 1923-24 og 1931-34. 
Wannebo, Marie, f. 1886, 1. v. Nidarvoll skole 1907, 1. V. OtterflY i Nam

dalen 1908-21 og fra 1921 1. V. Strindheim skole. Lre rerinnenes 
representant i sk oles tyret 1935- 36. 

Wilhelmsen, Gudrun, f . 1897, tilsatt V. Nidarvoll skole 1937. Fra 1940 1. V. 

Berg skole. 
AaImo, EZen, f. 1874, 1. V. Nidarvol1 skole 1912- 39. Lrererinnenes repre

sentant i skolestyret 1925- 30. 
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STRINDHEIM SKOLE 
0. T. f. venstre: Husby, Bull-Hanssen, Haugen, Dahl. - M. T.: SBTgaard, 
Stendahl, Aspds, Wannebo, Nordstrand, !ru Selvdg. - N. T.: Havik, I. i. 
arbeids.sk., Btenvig, Tonll e, Hansen, jru Bull-Hanssen (vikar f. Smith). 

ASV ANG SKOLE 
0. r. f. venstre: Tvete, Bakk, Belvdg. - N. T.: Hagen, Beggdal, Moxness. 



NIDARVOLL SKOLE 
0. r. f. venstre: Rdheim, Gj. Nervik, Rykkvin (tilsatt 1941) , Bjornebo. 

N. L f. venstre: RegIa, Fjelstad, Nergaard, T0-mmerdal. 

BERG SKOLE 
0. r . f. venstre: ytresteyl, Sellreg, Kr. Kjeldsfud, Mrehre. - M. r. ,. venstre: 
Almas, Bogevoll, V ehre, Wilhelmsen, Herje. - N. T.: For/ang (tilsatt 

1941), Lorentzen, 0stborg, fru Almas, Moxness. 



· . 

RANHEIM S KOLE 
0. r. f. venstre: O. K jeZdstad. - M. r. : Hongseter A anuik, I. i fl'amhalds.'sk' J 

H eggdal, By, Hammer. N. r .: Stuenres, K vaal , /ru K vaal , Nilsen. 

BRURAK, LiAL0KKEN OG SOLBAKKEN SKOLER 
@. r. 1. venstre : Huseby, Hoglo, Sletv old. - N. r. f. venstre: Fisknes (tilsat.t 

191,1), Fjermstad (hj.l. i handgJerning)J HaUen, Gudrun Nervik. 



1 

BY ASEN. SKOLE 
0. r. f. venstre: H em.ming. - M. T. f. venstre: Rangul, Sande, Nergurd, 

B jerke. - N. 1', ,. venstre: Reed, Aalmo, Bonsevoll, V eiseth. 

r 
I 

ASVEIEN SKOLE 
13. r. f. venstre: Vasseljen, i arbeids.sk., Linge. - N. T. f. venstre: Rokseth, 

GTBttum, Folstad, 



DEN H0GRE SKOLEN 

Strinda h0gre skole er ikke sa gammel. Den kom f0rst i 
gang helsten 1933. 

Fer 1930 var det ikke sa mange som meldte seg fra Strinda
skalene til middelskolen. De aller fleste av dem som 0nsket det. 
ble opptatt ved Katedralskolen. Men sa tok s0kninga til mid
delskolen til a bli stadig stelrre. Arsaken til dett e var del vis den 
at elevtallet i nrerheten av byen auka sterkt, og det er her at 
behovet for middelskole er st0rst. En annen grun var det at det 
var vanskelig for nngdom som var ferdig med folkeskolen. a 
fa arbeide. Sa s0kte den videre utdanning for a slippe a ga ar
beidsledig, slik som det og var tilfelle i Trondheim. F0lgen var 
at konkurransen om 'opptaking til middelskolen ble sa skarp 
at mange som var kvalifisert til det, kom ikke inn pa den h0gre 
skolen. Strinda gikk derfor i 1933 i gang med en kommunal 
middelskole, idet en 1. klasse ble oppretta ved Berg skole. F0r
ste aret ble det leid lrerere til skolen. Det var lektor S0rensen 
og adjunkt Lyng fra Trondheim og skolestyrer 0stborg og 
lrerer Mrehre ved Berg skole. Dessuten hadde lrerer Hanssen 
og lrererinne fru Moxness noen timer ved skolen. Fra 1934 ble 
det leid skolelokaler ved Trondhjems borgerlige realskole med 
dennes inspekt0r som rektor for Strinda middelskole. Samme 
aret fikk skolen egne lrerere. Det ble da tilsatt 2 lektorer, en 
lrerer og en timelrererinne. De tilsatte lektorene var herr 
B0rseth og frk. Fransrud. Som lrerer ble tilsatt herr D. Hans
sen og som timelrererinne fru Moxness. 

I 1935 ble det vedtatt en ny lov for de h0gre almenskolene. 
I staden for den tidligere ordninga med 3-arig middelskole og 
pa den 3-arig gymnas fikk vi 3-arig realskole og 5-arig gymnas, 
begge bygd direkte pa avslutta folkeskor~. Det er heJVe til a ga 
over fra realskolens 2. til gymnasets 3. klasse GZ fra gymnasets 
2. til realskolens 3. klasse. Den nye ordninga kom i gang fra 
h0sten 1939. Strinda h0gre skole hadde da 7 klasser, 5 middel
skoleklasser, 1 realskoleklasse og 1 gymnasklasse. Skolen vii 
saledes i 1944 uteksaminere de f0rste studentene sine. En ma 
rekne med at skolen kommer til a vokse hurtig. S0kninga til 

328 



nen stlger ror nvert ar, og etter hvert vii det komme fl ere 
gymnasklasser til. 

Skolepengene er kr. 200 aret. Kommunen 10yvde for skole
ar et 39-40 kr. 20.700 til friplasser. Denne summen utgjorde 
45 % av skolepengene. En liknende hjelp fikk de barna fra 
Strinda som gikk pa Katedralskolen. Dessuten ble det avsatt 
i alt kr. 3000 t il stipendier. 

I 1940 hadde skolen f01gende lrererpersonale : 
Lektor B0rseth, lektor Fransud, lektor J ohannessen, lektor 

Hegge, adjunkt J ohnsen, adjunkt Mottre, lrerer Hanssen og 
fru Moxness som timelrer erinne. 
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