
FOLKESKOLEN 
OG FRAMHALDSSKOLEN 

Folkeskolen i Strinda bygde i tidsrommet 1945-6.3 
pa loven om folkeskolen pa landet av 1936 og 
normalplanen for landsfolkeskolen av 1939. I 1937 
ble undervisningstiden fastsatt til 19 uker i aret for 
aile klasser, i tiIIegg kom sI0yd-handgjerning, og 
engelsk som frivillig fag i 6. og 7. klasse. Man 
overveide a innf0re byskoleordning i de kretsene som 
la nCErmest Trondheim, men kommu nen valgte a 
bygge ut skolen pa grunnlag av landsskoleloven. 
Elevene ville da fa leseskole fire dager for uken, med 
god plass for sl0yd-handgjerning i de mellomliggende 
dager, og barna ville fa rommelig tid til hjemmearbeid 
og ICEre a arbeide pa egen hand. 

I nnf0ringen av den nye skoleloven ble selvf01gelig 
hemmet av forholdene i okkupasjonsarene, og det var 
f0rst etter krigen kommunen kunne ta fatt pa dette 
arbeidet med fu II kraft. I 1949 kom en kommu nal 
undervisningsplan for Strinda - bygd pa normal
planen - og i 1948 gikk man fra tallkarakterer over 
til bokstavkarakterer. En ma ogsa nevne at 7. klasses 
eksamen var godkjent som opptagelsespr0ve til den 
h0gre skolen. Et sCErlig forhold i Strinda var 
naboskapet med Trondheim, der man hadde 
byfolkeskole med sitt skolear pa 38 uker, og elevene 
fra Strinda matte konkurrere med bybarna under 
opptaket ved de videregaende skolene som f.eks. 
Katedralskolen og yrkesskolen. Dette f0rte til at 
Strinda 0kte sin arlige undervisningstid i 1950-arene, 
fra 19 uker i 1. klasse til 28 uker i 6. og 7. klasse. 
Storskolen fikk da fem dagers uke. I 1957 ble engelsk 
obligatorisk fag i de to siste skolear, sa aile 
Strindaelever fikk na undervisning i ett fremmed 
sprak. Det er selvf01gelig vanskelig a foreta en 
sammenligning me 110m by- og landsfolkeskolen, men 
eksamensresultater og erfaringer fra de videregaende 
skoler viste at Strindaelevenes prestasjoner la pa 
h0yde med Trondheimselevenes. Strinda holdt pa sitt 
skolesystem - man kan kalle det en styrket 
landsskoleordning - og kommunen hadde f.eks. ikke 
7. klasses eksamen felles med Trondheim. 

Et sCErtrekk ved Strinda fol keskole i etterkrigs-
arene var at skolen er blant de institusjoner 

kommunen som best avspeiler strukturendringene i 
bygda f0r kommunesammenslaingen den 1. januar 
1964. Boligreisingen f0rte til store folkeskoler i 
utbyggingsomradene, mens det enna var fadelte, sma 
grendeskoler i de perifere str0k av bygda. Typiske 
eksempler pa dette er pa den ene side Lial0kken 
skole, som ble nedlagt i 1957, en kan ta det som et 
lokalt utslag av sentraliseringstendensen i norsk 
skolepolitikk. Som den andre ytterlighet kan vi ta 
Asveien skole, som i samarbeid moo Trondheim fra 
1957 ble den f0rste interkommunale folkeskole med 
byskoleordning i en landkommune her i landet. Disse 
to eksemplene viser spennvidden i skolestellet i 
Strinda. 

I nnflyttingen til Strinda, boligreisingen og 
0kningen i barnetallet fra 1950-arene av, f0rte til en 
omfattende skolebygging i bygda. F¢rst matte 
kommunen bygge ut folkeskolen, og i slutten av tiaret 
gled elevmassen over i de videregaende skoler og 
skapte et 0kt behov der. Karakteristisk var likevel at 
man valgte a bygge ut de eksisterende anlegg fremfor 
a bygge helt nye folkeskoler . En av grunnene til dette 
er papekt tidligere, den lave konsentrasjonsgraden i 
bosettingen. Denne oversikten viser den store 
utbyggingen av den 7-arige folkeskolen i Strinda i 
etterkrigsarene: 

5-ars perioden 1945-50 
Det ble ikke bygget noe i denne perioden, men 

kommu nen hadde store utgifter ti I reparasjons
arbeider etter okkupasjonstidens 0deleggelser. Det var 
en plan leggings- og foreberedelsesperiode. 

5-ars perioden 1950-55 
1. Nybygg ved Asveien skole 1951. Byggesum 

1.638.000 kr. 
2. Nybygg ved Strindheim skole 1953. Byggesum 

1.577.000 kr. 
3. Vaktmesterbolig ved Strindheim 1955. Byggesum 

101.000 kr. 
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5-ars perioden 1955-60 
1. Tilbygg ved Nidarvoll skole 1957. Byggesum 

660.000 kr. 
2. Nybygg ved Byasen sko le 1957. Byggesum 848.000 

kroner. 
3. Ti lbygg ved Asvang skole 1957. Byggesum 597 .000 

kroner. 
4. "Trondheimsbygget" ved Asveien skole 1957. 

Byggesum 1.369.000 kr. 
5. Nybygg ved Berg skole 1960. Byggesum 252.000 

kroner. 
6. Anneks ved Brurak skole 1960. Byggesum 265.000 

kroner. 

3-ars perioden 1960-63 
1.Tilbygg ved Nidarvoll skole 1961. Byggesum 

780.000 kr. 
2. Nybygg ved Asveien skole 1961. Byggesum 

1.000.000 kr . 
3. Nybygg ved Asvang skole 1962. Byggesum 887.000 

kroner. 
4. Nybygg ved Ranheim skole 1963. Byggesum 

1.600.000 kr. 
5. Nybygg ved Byasen skole 1963. Byggesum 

1.460.000 kr. 

Strinda brukte i arene 1950-63 i alt 11 .5 millioner 
kroner til nye skolebygninger for folkeskolen . De 
store krav som befolkningsveksten stilte til 
skoleutbyggingen i kommunen, gar klart fram av 
denne kurven: 
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0KNING I ELEVTALLET VED 
FOLKESKO LEN I STRINDA 
1945-1963. 

1950 1955 1960 1963 

0kningen i elevtallet i kommunen var geografisk 
skjevt fordelt, og en ser det mest markert ved skolene 
i de typiske boligreisingsstr0kene. I 20-ars perioden 
1940-1960 0kte elevtallet ved Asveien skole fra 160 
t il 583 eller med 264%. ved Byasen skole fra 310 til 
920 eller med 197%. ved Nidarvoll skole fra 295 til 
717 eller med 143%, og ved Strindheim skole fra 482 
ti l 1123 eller med 133%. Ogdenne utviklingen har 
fortsatt i 0kt tempo, srerlig pa Byasen. Disse tallene 
viser problemets st0rrelse og omfang, en landsfolke
skole matte m0te elevmassen fra nyreiste, bymessige 
boligstr0k. Lrererstaben ved Strinda folkeskole ble 

naturligvis ogsa stadig st0rre, fra 63 personer i 1945 
til 203 i 1963. Disse ansettelsene f0rte til en jevn 
rekruttering av personalet. 

I denne perioden vokste selvf01gelig kommunens 
utgifter til skolen sterkt, som man ser av denne 
grafiske fremstillingen: 

I 
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I samme tidsrom 0kte kommunens utgifter pro elev 
fra 234 kroner i 1946 ti I 691 kroner i 1962. 

Skolelov, undervisningsplan og bygninger er den 
ytre ramme om skolens virksomhet, og denne 
rammen blir trukket opp av de lovgivende og 
bevilgende, folkevalgte organer. Deres beslutn inger gir 
nedslag i skolens daglige liv og arbeid, og det er flere 
nye fagomrader vi kan registrere i Strinda folkeskole 
under loven av 1936. Fag som ble styrket, var 
heimbygdskunnskap, tegning, handgjerning, og 
husstell. Et nytt fag i folkeskolen var engelsk. Et 
srertrekk ved Strinda i etterkrigsarene var den store 
interessen som ble vist for kropps0ving og skoleidrett. 
Den f0rte til reising av moderne gymnastikk
bygninger, en utvikling som var begynt alt f0r krigen. 
Kommunen la ogsa vekt pa helsestellet i skolen. I 
1949 ble skolebarnsunders0kelsene utvidet, sa elevene 
kom under n0dvendig kontroll hele skoletiden , og fra 
1954 ble skolelege- og skoles0sterarbeidet ytterligere 
utbygd og systematisert. I 1957 kom en lov om 
helsearbeidet i skolen som en rettesnor for 
kommunene. Ogsa ved skoletannklinikken 0kte 
arbeidspresset sterkt i etterkrigsarene pa grunn av det 
stadig voksende barnetallet i etterkrigsarene, og i 
195(}arene begynte man a innrede klin ikker ved de 
enkelte skolene. I 1959 var utbyggingen kommet sa 
langt at foruten folkeskolens barn fikk ogsa 
framhaldsskolens og 1. realskoleklasses elever 
behandling. 
Strinda-skolene i etterkr igsarene var preget av en rolig 
vekst og utvikling. Gamle fo lkeskoleproblemer som 
gjenslttlng og fors0mmelser viser svrert lave 
prosenttall i skolestatistikken, og ytterst fa elever fra 
kommunen ble henvist til hjelpeskole eller annen 
spesiell undervisning. I 1955 gikk Strinda sammen 
med Trondheim om et felles skolepsykologisk kontor. 
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Den f¢rste skolebygningen pa Byasen skole slik den sa ut i 1950-arene. Den var da nrermere 100 ar gammel, og 
var blitt pabygd og ombygd. 

I Strinda-skolene ble det ogsa drevet pedagogisk 
arbeid som sikkert var en inspirasjon for mange av 
I~rerne i kommunen. Alt i 1947 kom ¢vingsklasse for 
Norges Lcererh¢gskole i gang pa Strindheim, og i 
1954-60 var Solbakken demonstrasjonsskole for 
Lcererh¢gskolen . Studentene f ikk her se arbeidet i en 
fadelt landsskole lagt opp etter moderne I~rings

teorier. Da Strinda i 1959 skaffet lokale og 
tomteareal ti I Trondhei m offentl ige I~rerskole ved 
Asveien, ble flere strinda-skoler knyttet til 
lcererskolens ¢vingsopplcering. Lcererskoleelevene fikk 
undervise i 7-delte, store skoler i rent bymessige 
str¢k, og de m¢tte den fadelte, lille landsskolen pa 
Solbakken. Dette eksemplet viser det varierte 
skolemilj¢et en kunne treffe i Strinda. 

Ved siden av det rent undervisningsmessige arbeid 
hadde ogsa annen virksomhet sin tradisjonelle plass i 
Strinda-skolene. Skolebespisningen i kommunen var i 
arene 1946-63 melkeutdeling, den sakalte "Oslo
frokosten" ble aldri innf¢rt. Det var ogsa 
skolesparekasse ved folkeskolene siden 1940, og ved 
hver skole var det en skoleboksamling. I 
etterkrigsarene fikk flere skoler musikkorps. Man kan 
ta det som en f¢lge av velstandsutviklingen at 

fer iekolonien opph¢rte med sin virksomhet i 1954, og 
et annet tidsfenomen var at interessen for 
skolehagene ble stadig mindre i arene etter krigen . I 
1960 var det skolehage igjen bare ved Brurak skole. 
Dette t¢r man ta som et eksempel pa 
urbaniseringsprosessen i yare dager i den gamle 
jordbruksbygda Strinda. 

Framhaldsskolen i Strinda f¢rte etter opprettelsen 
i 1935 en ambulerende tilv~relse, den hadde 
skolerom ved folkeskolene. I 1946 kom en ny lov om 
framhaldsskolen, og i 1949 vedtok Strinda skolestyre 
en kommunal skoleplan for framhaldsskolen i bygda. 
Timetallet ble ¢kt, og skolen fikk to linjer: 
Teoretisk-praktisk og praktisk linje. I 1954 ble 
framhaldsskolen en selvstendig institusjon med egen 
styrer, og i 1958 fikk skolen egen bygning pa 
Blussuvoll , den inneholdt 10 klassevcerelser og 9 
spesialrom, og byggesummen var 2.300.000 kroner. I 
1959 fikk framhaldsskolen ny fag- og timefordelings
plan med tre linjer: Teoretisk linje, praktisk linje, og 
spesialklasse. I 1958 ble framhaldsskolen gjort 
obi igatorisk for de unge som ikke begynte i 
realskolen, og aile barn i Strinda hadde slik en 8-arig 
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Ugla ungdomsskole bygget etter kommunesammenslutningen, men planlagt av Strinda kommune. 

skolegang i kommunens fem siste ar. I 1959 ble 
framhaldsskolen utbygd med et 9. frivillig skolear. 
Sc;;kningen til framhaldsskolen c;;kte jevnt i 
etterkrigsarene, fra 47 elever eller 14% av elevene fra 
7. klasse i 1946, til 300 eller 40% av 7. klassingene i 
1960, og til 417 elever i skolearet 1963/64. I 1945 
underviste tre Ia!rere i framhaldsskolen, i 1963 var 
personalet vokst til 28 personer. Framhaldsskolens 
budsjett viste ogsa en markert stigning, fra 11 .000 
kroner i 1946 til 971.000 kroner i 1963. 

Etter den nye loven om folkeskolen av den 10. 
april 1959 som ga kommunene hc;;ve til a innfc;;re 
9-arig folkeskole, foreslo samarbeidsnemnda for 
Strinda og Trondheim at de to kommunene sku lie 
oppnevne et utvalg, som skulle utrede spc;;rsmalet om 
en 9-arig grunnskole. Dette utvalget fikk navnet 
"Felleskomiteen for Strinda og Trondheim ved
rc;;rende 9-arig obligator isk enhetsskole." Komiteens 
innstilling av 1960 fc;;rte til at den nye storkommunen 
Trondheim innfc;;rte 9-arig folkeskole fra den 1. juli 
1964. Denne ordningen faller saledes utenfor Strindas 
skolehistorie, men en fc;;lge av komiteinnstillingen var 
at framhaldsskolen i bygda skulle ga over til a bli 
ungdomsskole for 7., 8. og 9. klassetrinn. 
Framhaldsskolen fikk na navnet Blussuvoll skole. I 
arene 1961 -64 hadde den en interimsordning - man 
kan kalle det en tillempet framhaldsskole - med 
kontor- og butikklinje, verkstedlinje, og heimkunn
skapslinje. Overgangen fra framhaldsskole til 
ungdomsskole f c;; rte til at en matte ga i gang med 
utvidelsesarbeider ved Blussuvoll, sa!rlig manglet 
skolen spesialrom til de nye fagomradene. 
Byggeomkostningene ble kalkulert til 4,4 mill ioner 
kroner i 1963. En interimsordnet ungdomsskole som 
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den Blussuvoll hadde, ble ogsa drevet ved Sverresborg 
skole. Strinda kommune planla dessuten nye 
ungdomsskoler, i 1963 sikret man tomtearealer og 
ordnet finansieringen til de nye skolene som sku lie 
reises pa Charlottenlund og Ugla. Man kan faktisk si 
at folkevalgte organer og administrasjonen i Strinda 
var engasjert i aktiv skoleplanlegging til kommunens 
siste dager som selvstendig enhet. 

En som arbeidet i Strindaskolen bade gjennom 
stc;;rsteparten av mellomkrigstiden og etterkrigstiden 
var skolestyrer og forfatter Sverre By. Han kom som 
Ia!rer til Ranheim i 1927 og ble styrer pa Asvang i 
1945. 

Vi had de det godt i Strinda, 
forsikrer han. 

Sa sent som i tredvearene var det fremdeles en 
ten dens blant mange kommunalpolitikere til a 
betrakte skolen som et nf/Jdvendig onde, men likevel 
hadde lcererne i Strinda hf/Jyere If/Jnn enn sine kol!eger 
i andre bygder her omkring, takket vcere ganske store 
kommunale til!egg etter den tids malestokk. 

Ordff/Jrerne i Strinda sa noksa liberalt pa 
skolepolitikken og viste stor velvilje, for eksempel nar 
det gjaldt materiel!. Skolemelken beholdt vi jo ogsa 
like til det siste, selv om den i de senere ar var et 
meget omstridt politisk spf/Jrsmal. 

- Men var det egentlig behov for gratis melk til 
skolebarna i slutten av femti- og begynnelsen av 
seksti-arene? 

- De sosiale forhold hadde selvsagt bedret seg 
ganske radikalt, men enna var det smatt for enkelte 
familier. Dessuten syntes jeg det var en stor fordel a 
kunne gi barna melk i stedet for at de kom pa skolen 



med saft eller andre papulrere drikkevarer uten 
melkens nreringsverdi. Men i byen hadde de altsa 
sluttet med melken for flere ar siden, fardi den ble 
for dyr. 

- Var det star skepsis blant lrererne i synet pa 
kammunesammenslutningen? 

- Jeg trar mange av ass hadde en farestilling am at 
det kanskje ikke vi lle bli like ramslige farhald for 
skalen i den nye starkammunen. Folk flest var av den 
appfatning av det sta darlig til med ~kanamien i byen 
- vi kunne se det pa vedlikehaldet av skalene, at det 
var darlig stell med gatene asv. Derfar var det ja lett a 
tenke sam sa, at Strinda - sam hadde bedre rad ag 
var praktisk talt gjeldfri - ville bli n~dt til a dele sin 
velstand med byen. Med andre ard at vart averskudd 
ikke ville kamme ass strindinger, men felles
kammunen ag f~rst ag fremst trondhjemmerne til 
gade. 

- I farbindelse med sammenslutningen ble det ja 
slutt pa landsskaleardningen. Ser De pa det sam et 
fremskritt? 

- Jeg synes vi greide ass gadt med den 
skaleardningen vi hadde i Strinda, blant annet fardi 
den agsa krevde litt av hjemmene. Barna hadde mer 
fri ag fikk tid til mer hjemmearbeid. Og selv am de 
altsa kam fra en falkeskale med lavere timetall, klarte 
ungdam fra Strinda seg meget bra i realskalen ag 
gymnaset. De la iallfall ikke etter barna fra byen nar 
det gjaldt resultater i den h~gre skalen - snarere 
tvertimat. 

DEN H(I)GRE SKOLEN OG YRKESSKOLEN 
En markert og akselerert utvikling i etterkrigsarene 

er at stadig flere unge s¢ker videre skolegang etter 
folkeskolen . I 1946 gikk 138 elever eller 44% av 7. 
klasses elever i Strinda over til realskolen, i 1960 
begynte 450 elever eller 60% av 7. klassingene i bygda 
i 1. realskoleklasse . Her ma man peke pa at mange 
ungdommer fra Strinda fikk videregaende skolegang i 
Trondheim, som f.eks. ved Katedralskolen, ¢ko
nomisk gymnas, yrkesskolen og den tekniske skole. 

Den h</>gre allmennskolen fulgte i dette tidsrommet 
loven av 1935, en 3-arig realskole og et 5-arig gymnas 
bygd pa den 7-a rige folkeskolen. Denne sko le
ordningen kom i gang h¢sten 1939 i Strinda. 
Etableringen av den nye realskolen og et gymnas -
der de fleste elevene kom fra 2. realskoleklasse - var 
selvsagt en meget vanskelig oppgave i krigsarene. Sa 
den h</>gre skolen kom f¢rst inn i en god og rolig 
oppbyggingsperiode i arene etter krigen. Na fikk man 
f. eks. sammenarbeidet og utgitt mer endelige 
undervisningsplaner. Reformarbeidet innen skolen 
etter 1945 omfattet selvf</>Igelig ogsa de videregaende 
skoler, og det f¢rte til ny lov om gymnaset av den 12. 
juni 1964. Samme ar ble 7. klasses eksamen av den 
tradisjonelle type avholdt for siste gang i Strinda og 
Trondheim. Videregaende skolegang skulle fra da av 
bygge pa en 9-arig grunnskole. 

SlrlndJI lIIuorlt 12 

Far~vrig var det ja agsa delte meninger am 
appbyggingen av den ni-arige skale i starkammunen, 
ag jeg trar det er mange sam na innser at det ville ha 
vrert en fardel a bygge pa syv pluss ta -systemet i 
stedet for seks pluss tre. Mange av de prablemene 
man na har i ungdamsskalen ville ha vrert lettere a 
I~se am man hadde bevart den syv-arige barneskalen 
med en averbygning av to til tre-arig framhaldsskale 
ag realskale. I stedet far a innf~re nae helt nytt burde 
man ha bygget videre pa det sam var pr~vet ag sam 
hadde gitt erfaring. 

Sverre By, sam har farsslekten i Skaun, kammer 
selv fra et bygdemilj~ ag ser med et visst vemad pa 
den akselererende urbaniseringsprasessen. Der han na 
bar, i Ormhaugveien l ike ved Veiskillet, brerer 
amgivelsene preg av et srerdeles valdsamt m~te 
mel/om by ag land. Her er en gad del av fylkets, 
kanskje landets mest fruktbare jard blitt til 
baligtamter, ag like utenfar vinduene i den trivelige 
villaen dundrer trafikken farb i pa Omkj~ringsveien. 

Men slik ville det vel ha blitt i aile fall - enten det ble 
kammunesammenslutning eller ikke. Det er rett ag 
slett den nye tid sam aser farbi ag avleirer seg i 
basettingsm~nster ag levemate. 

- Men hva med skeptikerne - de sam ~ynet en 
fare far at mer ville ga tapt enn man kunne vinne ved 
at byen slukte bygda? 

- De sier ikke nae, ag da ma man vel regne med at 
de synes det gar bra. Farresten ville det ja ikke vrere 
gagn i a si nae annet heller ... 

Strinda opprettet egen h~gre allmennskale i 1934, 
det var kommunale middelskoleklasser. Folketallet i 
kommunen var da vokst til 19.000 mennesker, og det 
var et sterkt behov for en middelskole i bygda. 
Kommunestyret vedtok at Strinda skolestyre skulle 
VCEre forstanderskap for middelskolen, og opptagelses
pr¢ven ble 7. klasses eksamen. Man sluttet kontrakt 
med Trondhjems Borgerlige Realskole om leie av 
lokaler, og Realskolens inspekt¢r skulle ogsa bestyre 
Strinda kommunale middelskole. 294 kandidater avla 
middelskoleeksamen i arene 1936-41 . 

Som nevnt gikk skolen over til a bli realskole fra 
1939 av, og etter 1941 -42 var Strinda h</>gre skole 
realskole og gymnas med real- og engelsklinje. 
Klassetallet ¢kte jevnt i 1950-arene og nadde opp i 21 
klasser, mens tallet pa gymnasklasser hele tiden var 6, 
dvs. 2 klasser pa hvert t r inn. Da Strinda og 
Trondheim begynte a forberede overgangen til 9-arig 
folkeskole i 1959/60, foreslo felleskomiteen at 
Strinda realskole og gymnas skulle ga over til a bli 
rent gymnas. Den 1. januar 1965 overtok sa 
S¢r-Tr¢ndelag fylke driften av Strinda gymnas, og 
den siste realskoleeksamen ved skolen ble avholdt i 
1967. I pakt med de beste skoletradisjoner i Strinda 
har skolen na engasjert seg sterkt i fors</>k i gymnaset, 
det gjelder bade sentrale og he It nye fagkretser. ' 
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etterkrigsarene1;ok Strinda kommune opp 
arbeidet med a skaffe den h¢gre skolen egen bygning 
ved Blussuvoll gard. Skolen vokste, og de leide 
lokalene ved Realskolen - scerlig Dessengarden - var 
gammeldagse og darl ig utstyrt, spesielt for 
gymnasundervisningen. Men skolebygging var lang
dryge og vanskelige saker i arene etter krigen, og f¢rst 
h¢sten 1955 kunne Strinda h¢gre skole flytte inn i sin 
nye bygning pa Blussuvoll. Bygget inneholdt 15 
klasserom, 2 kjemi- og fysikkrom, 1 geografirom, 1 
biologirom, gymnastikk-, tegne- og sl¢ydsaler, 
sangrom, lesestue og kontorer. Den nye skolen kostet 
2.634.000 kr. I 1958 fikk den framhaldsskolen som 
ncermeste nabo og denne planl¢sningen ble betegnet 
som et pedagogisk eksperiment av bygdas fedre. Den 
h¢gre skolen og framhaldsskolen sku lie ligge rundt 
det samme tun. 

Nar det gjelder skolepenger i Strinda, ble fritt 
skolemateriell i folkeskolen innf¢rt i 1920. Det tok 
mange ar f¢r det neste fremst¢tet i denne sektor. 
Strinda og Trondheim sluttet en overenskomst i 
1954, og etter den skulle Strinda refu ndere 2/3 av de 
utgiftene byen hadde for elever fra nabokommunen 
ved Katedralskolen, den tekniske skole, yrkes- og 
lcerlingeskolen, sj¢manns-, maskinist- og kokkeskolen. 
Ved yrkes- og lcerlingeskolen var for¢vrig en 
skolekommune etter loven forpliktet til a ta opp 20% 
av elevene fra nabokommunene. Til Trondheim 
¢konomiske gymnas hadde Strinda ytet st¢tte etter 
1952. I 1960 ble denne overenskomsten av 1954 
end ret til hel refusjon fra Strinda kommune. Fra 
dette aret ble saledes den gamle ordningen med skole
og materiellpenger i de videregaende skoler opphevet, 
og det var et stort fremskritt, bade sosialt og 
pedagogisk. 

I 1950-arene ble det skapt en ny skoletype i 
Strinda og Trondheim - de interkommunale h¢gre 
skoler. Det ble et samarbeid over kommunegrensene 
om en fornuftig geografisk plassering av nye 
skolebygg. Den f¢rste interkommur.ale skolen var 
Ringve, som startet i 1957 med ettermiddagsunder
visning ved Gerhard Sch¢nings skole. Elevtallet ved 
Ringve skole vokste hurtig, og i 1958 besluttet 
Trondheim bystyre a overlate nybygget for 
folkeskolen pa Ladehalv¢ya til den interkommunale 
h¢gre skolen. Ladeomradet var kommet inn i 
Trondheim fra Strinda ved byutvidelsen den 1. januar 
1952, og den store byggevirksomheten der hadde 
skapt en meget alvorlig skolesituasjon. Men i slutten 
av 1950-arene var de store elevku Ilene kommet opp i 
realskole- og gymnas-alderen, sa myndighetene fant 
det best a overlate rabygget for den nye Lade 
folkeskole til Ringve. Trondheim kommune sto for 
byggingen, og i 1959 ble bygningen tatt i bruk. (Den 
kostet 5.300.000 kr.) Ringve skole var realskole og 
gymnas med real- og engelsklinje Ved den nye 
skoleordningen av 1964 gikk skolen over til a bli 
samlegymnas for de ¢stlige str¢k av Trondheim. 

Den neste interkommunale skolen var Sverresborg 
skole, som sku lie ta elevene fra de nye boligstr¢kene 
pa Byasen. Strinda sto for byggingen. Skolen kom i 
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gang som ettermiddagsskole ved Gerhard Sch¢nings 
skole i 1959, og i 1961 kunne den flytte inn i sin egen 
bygning ved Sverresborg. Bygget kom pa 6.500.000 
kroner. Skolen var opprinnelig (ealskole og gymnas 
med real- og engelsklinje, og den ble ogsa bygd for 
det formalet. Men etter felleskomiteens innstilling av 
1960 gikk den fra 1961 av gradvis over til a bli 
ungdomsskole. Fra 1964 er den ren ungdomsskole 
med 7., 8. og 9. klassetrinn, og den har ogsa klasse for 
det 10. frivillige skolearet. Den siste skolen for 
ungdomstrinnet som Strinda kommune bygde, 
gjennomlevde saledes en utvikling som kan illustrere 
norsk skolepolitikk i begynnelsen av 1960-arene. 

Nar vi na har fulgt historien til de allmenn
dannende skoler i Strinda i tidsrommet 1945-63, er 
det ett forhold en b¢r peke pa. I vare dager er fors¢k 
og reform i skolen blitt et slagord, og man glemmer 
lett det reformarbeid som alltid har foregatt i skolen, 
som regel ganske upaaktet. I etterkrigsarene har 
persona let ved Strindaskolene i lcererad eller gjennorn 
sine organisasjoner - lcererlag og lektorlag - tatt 
mange verdifulle initiativ til forbedringer innen 
skolen. Etter en tids pr¢ving ved de enkelte skoler er 
tiltakene blitt gjennomf¢rt i hele kommunen, og disse 
rent lokale initiativ har f¢rt til et bedre skolemilj¢. En 
kan her som eksempler nevne engelskundervisningen i 
folkeskolen, der man fors¢ksvis innf¢rte denne 
fremmedsprakopplceringen i 5. klasse, noe som i dag e~ 
normalordningen. Helt kommunalt organisert var ogsa 
framhaldsskolen, og den interimsordnete ungdoms
skolen ved Blussuvoll og Sverresborg i arene 1961-64. 
Og Strinda var i den heldige stilling at mange 
interesserte pedagoger hadde sin livsgjerning ved 
skolene i bygda. 

I Strinda ble det lagt fram planer om a reise en 
yrkessko/e allerede f¢r krigen, men disse planene ble 
f¢rst en realitet i 1946. Man hadde da ogsa fatt loven 
om yrkesskoler for handverk og industri av 1940 som 
en rettesnor for kommunene. Strinda og Malvik gikk 
sammen om en yrkesskole, som fikk lokaler i en 
bygning etter tyskerne pa Charlottenlund. I 1946 tok 
skolen opp en murerklasse, og i 1947 startet den 
jern/metall-, elektriker-, forskaler- og jernbinder
kurser. I 1951 fikk skolen sitt f¢rste videregaende 
maskinarbeiderkurs. Forskalings- og jernbinder
kursene gikk inn i 1949, og elektrikerkursene i 1951. 
Murerkurset ble holdt for siste gang i 1959, da det ble 
darlig med elevtilgangen. I arene 1946-52 ble skolen 
drevet med bevilgning over det ekstraordincere 
statsbudsjettet, og Strinda og Malvik hadde en 
utgiftsfordeling i relasjon til elevtallet, men Strinda 
kommune bekostet alene bygningen og undervisnings
utstyret. 

I 1952 fikk Strinda og Malvik yrkesskole status 
som fast yrkesskole, styreren fikk tittel av rektor, og 
institusjonen fikk na ordincer statsbevilgning. Skolen 
opprettet disse linjene: Murerlinje - grunnklasse, jern
og metallarbeiderlinje - grunnklasse, og videregaende 
maskinarbeiderklasse. I 1956 ble det fast sveise
undervisning ved skolens jern- og maskinklasser. 



1960 overtok yrkesskolens rektor ogsa 
administrasjonen av S¢r-Tr¢ndelag fylkes yrkesskole 
pa Moholtan. Dette var den gamle faste amtsskolen 
fra 1902, som ble opprettet for a gi landsungdommen 
opplcering i smie- og snekkerarbeid. I 1966 ble 
Strinda Qg Malvik yrkesskole og S¢r-Tr¢ndelag fylkes 
yrkesskole slatt sammen til en ¢konomisk og 
administrativ enhet under navnet Moholt yrkesskole, 
og det er en fylkeskommunal skole. I dag har den 
jern/metall-, maskin- og trearbeidslinjer. Dessuten har 
avdelingen pa Moholt et internat for 48 elever. 

Yrkesskolene i Norge har hatt en skiftende historie 
da de i stor utstrekning er blitt formet av det lokale 
nceringsliv. Det var naturligvis f¢rst i etterkrigsarene 
kommunen kunne ta fatt pa a gjennomf¢re loven av 
1940, og man ma si at Strinda var rask til a begynne 
oppbyggingen av en yrkesskole for ungdommen i 
bygda. Skolen tok opp og far enna sine elever 
vesentlig fra Strinda, Malvik , Selbu og Fosenbygdene. 
Da fylket i 1966 overtok aile videregaende skoler, ma 
en kunne si at ogsa innenfor opplceringen i handverk 
og industri var det en god arv fylkeskommunen fikk 
overta fra Strinda. 

Konklusjon 
Hvis man skal pr¢ve a legge opp til et skolehistorisk 

syn pa Strindaskolene i perioden 1945-63, kan en 
trygt si at kommunen hadde en god folkeskole, man 
kan kalle det en styrket landsskoleordning etter loven 
av 1936. Bygda etablerte i tilknytning til den en 
framhaldsskole med flere linjer etter loven av 1946. 
Kommunen bygde ogsa ut de videregaende skoler 
etter lov om de h¢gre allmennskoler av 1935 og 
yrkesskoleloven av 1940, sa en kan registrere et vidt 

spektrum av allmenndannende skoler i bygda . Man 
kan ogsa trygt sla fast at Strinda tok store 
¢konomiske I¢ft nar det gjaldt bygging av nye skoler, 
og det var tverrpolitisk enighet om dette. De 
fo l kevalgte organer og adm inistrasjonen i kommunen 
foretok alltid meget n¢kterne og solide funderte 
¢konomiske vurderinger og disposisjoner, men de 
hadde et realistisk syn pa behovet fo r gode skoler i 
bygda. Man kan selvf¢lgelig si at dette var en dyd av 
n¢dvendighet i en innflytterkommune, men pa den 
annen side var det mange kommuner som fors¢mte 
skoleutbyggingen i arene etter krigen, til tross for 
meget klare prognoser om den store elevmassen som 
ville komme til skolene fra 1950-arene avo 

I Strinda ble det holdt skole alt f¢r den f¢rste 
forordn ing om sko lene pa landet i Norge av ar 1739, 
og vi kan sette punktum for bygdas skolehistorie med 
aret 1964. Den 1. januar gikk Strinda inn i den nye 
storkommunen Trondheim, den 1. juli gikk byen over 
til 9-arig folkeskole, og Strinda h¢gre skole ble 
samlegymnas etter den nye loven av den 12. juni 
1964. De skolene som Strinda hadde bygd og gitt 
gode vokstervilkar, ble et meget viktig bidrag til det 
skolem¢nsteret vi har i dag i Trondheim. 
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