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Forord 

En ville uten tvil ha fått det beste bilde av Solbakken skoles 100-

års historie dersom alle de som har hatt sin tilknytning til skolen 

gjennom årene kunne ha gitt sitt bidrag. Det har av naturlige grunner 

ikke vært mulig, og en har derfor, når det gjelder de første 50 år, 

måttet ty til det protokollene kan gi av opplysninger. Strinda bygde

bok og Norsk Skoletiden de, årg. 1926, har også vært til hjelp. 

Når det g~elder de siste ti-årene har en fått bidrag fra folk som 

på forskjellige måter har hatt tilknytning til skolen. Dosent Sverre 

Sletvold, nevø av lærer Johan Sletvold, som var ved skolen i hele 28 

år, har fortalt om gammelskolen. Skoleinspektør Dagfinn Skeie har 

fortalt om årene etter den siste krigen, høgskolelektor Martin Strøm

nes om Solbakken skole som demonstrasjonsskole for Norges Lærer

høgskole, og øvingslærer Ivar Moe om Solbakken som øvingsskole for 

Trondheim off. lærarskole. Skoleinspektør Jon Berg har tatt for seg 

skolens stilling i dag. Jeg retter en hjertelig takk til alle bidragsyterne. 

Alle usignerte artikler og oversikter er skrevet av undertegnede. 

Forsiden og en tegning inne i skriftet er laget av Tor Esaiassen. De 

andre tegningene er laget av skolens elever. 

ELLING MICHALSEN 



Omgangsskolen 

Allerede før skoleloven av 1739, landets første skolelov, hadde det 
i noen år vært ansatt lærer i Strinda, og det er grunn til å tro at ved
kommende også hadde arbeidet ved Jonsvatnet. Fra da av og fram 
til 1858 var skolen omgangsskole. Lærerne gikk omkring fra gård til 
gård og underviste, først og fremst i religion. Skolesakene bar de med 
seg, vanligvis i ei lita kiste. Som lærere på 1700-tallet ble gjerne an
satt «det bedste og dueligste Subjectum av BønderkarIene», ofte var 
det dessuten unge menn «som ikke havde Eksteriør til Soldater». 
Mange av omgangsskolelærerne i Strinda gjorde likevel godt arbeid, og 
særlig mot slutten av omgangsskoletida må en karakterisere mange av 
dem som velkvalifiserte og dyktige lærere, etter den tids målestokk. 

Gårdeierne var pålagt å ta imot lærerne og elevene, men de kunne 
slippe mot å betale en avgift. Ved Jonsvatnet valgte de fleste det første, 
men enkelte år var det noen som heller betalte, og skole ble da holdt 
tilsvarende lenger på Flaten. Hvilke gårder som ble nyttet til skole 
viser følgende eksempel fra 1856: 

1. rode: 

Røstadbakken 11/ 2-15/ 2 
Røstad. . . .. 10/ 3-14/ 3 
Fortuna .... 25/ 3-28/ 3 
Vigerøvnet o. 31/ 3- 4/ 4 
Glindseth. .. 7/ 4-11/ 4 
Fladen ..... 18/ 2-22/ 2 
Reppe . . . .. 30/ 6- 4/ 7 
Teslimyren .. 4/11- 7/11 

2. rode: 

Gjervan 
Gjervan 
Solem ..... . 
Søraas .... . 
Vasdal .... . 
Valseth ... . 

25/ 2-29/ 2 
3/ 3- 7/ 3 

14/ 4-17/ 4 
9/ 6-13/ 6 

17 /11-21/11 
24/11-28/11 
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Lærerne var således 4-5 dager på hver gård. Kretsen var delt inn 
i 2 roder, og elevene som hørte til i roden møtte opp på gårdene i tur 
og orden. I 1856 var det i 1. rode 31 barn, og i 2. rode 25 barn. Ele
vene var fra 7 til 17 år gamle, og alle elevene i en rode gikk i samme 
klasse. Skolestua var gjerne kjøkkenet eller et annet større rom på 
gården. En kan derfor sikkert regne med at samarbeidet mellom sko
len og heimen den gang var bedre enn noen gang siden. 

Lade skolekommisjon, som kretsen hørte under, var imidlertid klar 
over de store fordelene det ville være med faste skoler, og i 1857 ved
tok kommisjonen at alle omgangsskoler snarest skulle erstattes med 
faste skolesteder. I samsvar med dette ble det fra 1858 leid fast skole
lokale for begge rodene på Flaten. Fladens rodestue ble skolen kalt. 
Samtidig ble elevene delt i to avdelinger. Men ordninga var midler
tidig, og forutsetninga var at det snarest skulle reises eget skolehus 
Eor kretsen. 
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Solbakken skole 

«. .. og de som bor tettere under Fjellene kaller da hint sted en 
solbakke ... », heter det i innledningen til Synnøve Solbakken, og det 
vil ikke være urimelig å anta at Bjørnsons fortelling, som hadde kom
met ut noen år tidligere, har vært inspirasjonskilde da det skulle legges 
navn på den første faste skole i «Hlade sogns 3die kreds», særlig fordi 
skolen nettopp ble plassert i en solbakke, med Jonsvatnet like nedenfor. 

Det var i 1866 hovedbygningen på Nedre Tungen gård ble kjøpt 
til skolehus, og gårdeierne i Jonsvannskretsen ble pålagt gratis å kjøre 
materialene frem til Flaten, der bygningen ble reist og tatt i bruk samme 
høst. Huset var 26 alen langt, 9 alen bredt og 8 alen høgt, og foruten 
klasserommet inneholdt det bolig for læreren. Likeså ble det bygd uthus 
og kjøpt jord. Den nye skoleloven av 1860 fastslo at minst en av 
lærerne i kommunen skulle ha fri bolig og jord nok til å fø minst to kyr, 
men de som styrte med skolen i Lade sogn mente at dette skulle gjelde 
for alle kretsene. 

Den nye faste skolen betydde uten tvil mer velordna skoleforhold 
for elevene i kretsen. Men undervisningsmidler var det lite av til å 
begynne med, og det var vanskelig å få foreldrene til å kjøpe de nød
vendige skolebøker, her som ellers i landet. Av læremidler ble det 
anskaffet steintavle, men griffel måtte elevene holde sjøl. Likeså ble det 
innkjøpt Palestinakart og Europakart. Lesebøkene som ble innført 
ble innkjøpt av skolekommisjonen og delt ut til elevene, så det gikk 
greit å få tatt leseboka i bruk, men læreren hadde mye strev med å få 
innkassert pengene av foreldrene. 

Selv om skolen i noen grad hadde endret karakter etter den nye lo
ven, var den fremdeles i hovedsaka en religionsskole. Orienteringsfa-
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gene var for mange unødvendige og formastelige, og elevene hadde 
fortsatt mest strev med Pontoppidans forklaring, og bibelhistorie, som 
de måtte kunne på rams. 

Skole forsømmelsene var lehge et problem ved skolene. Også på 
Solbakken var det for stort fravær av elever, men det var bedre fram
møte enn vanlig utover landet, og det ble stadig bedre etter hvert. 
De vanligste fraværsgrunnene var: «Sygdom, fattigdom, mangler klæ
der, lang skolevei, ligegyldighet». Av og til i 1870-åra hendte det at 
elever helt ble borte fra skolen, og grunnen finner en i protokollen 
under anmerkninger: «Reist til Amerika.» 
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Gammelskolen 

Ingen kan i dag huske tilbake til de første årene ved Solbakken 
skole men vi vet da noe om hvordan forholdene var ved en liten 
lands~ns skole på den tid. I det minste gjelder det skoletid, fagkrets 
og lærebøker. 

Da Solbakken krets fikk sin første skolebygning i 1866, kan en vel se 
dette på bakgrunn av almueskoleloven av 1860. Den førte blant annet 
til at det ble opprettet mange flere faste skoler ut over landet, mens 
omgangsskolen tidligere hadde vært det mest vanlige. Med hensyn til 
skoletid satte ikke loven store krav, nemlig 12 uker skole for året. 
Etter vår oppfatning er jo dette et meget kort skoleår, men i de dagene 
det ikke var skole, var barna vanligvis opptatt med å hjelpe til med 
arb~id på gården. Derfor var det også vanlig å konsentrere skolegangen 
mest mulig i vinterhalvåret, for vår og høst var det særlig god bruk 
for arbeidshjelp. 

Etter 1860-loven ble også fagkretsen utvidet. Tidligere hadde en kon
sentrert seg om lesning, med særlig tanke på innlæring av Pontoppidans 
forklaring, videre sang etter salmeboka, og litt skrivning og regning .. Nå 
kom orienteringsfagene inn, historie, geografi og naturkunnskap. Dlsse 
fauene fikk riktiunok ikke avsatt særskilte timer og egne lærebøker, 
m:n lesestoff av historisk, geografisk og naturhistorisk art skulle komme 
inn i leseboka. Derfor måtte det komme ut en ny lesebok, for lesebøker 
hadde det vært dårlig med før den tid. Etter ABC-boka hadde en gjerne 
brukt Bibel, salmebok og lærebøkene i religion til leseøvinger, og 
den mest utbredte leseboka, Grøgaards, hadde vesentlig stykker fra 
bibelhistorien. 
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I 1863 kom imidlertid stiftsprost P. A. Jensens «Lesebok for folke
skolen og folkehjemmet». Med den ble ikke bare orienteringsfagene, 
men også den norske litteraturen ført inn i almueskolen, som skolen 
ennå het helt til 1889. I P. A. Jensens lesebok fra 1863 er det stykker 
som ennå er å finne i norske lesebøker. Det gjelder dikt av Werge
land, Welhaven, Jørgen Moe, Ole Vig (<<Blant alle lande»), Bjørnson, 
Ivar Aasen og Vinje. Her er også norske folkeeventyr og utdrag av 
Bjørnsons bondefortellinger. Dessuten inneholder boka foruten fortel
linger fra Norges-historien, også gamle norske gudesagn, om Odin, om 
Balders død, og om Tors ferd til Jotunheimen. Så rart det enn høres 
vakte meget av dette stor forargelse i mange bygder, særlig var det 
folkeeventyrene, fortellingen fra «En glad gutt» og gudesagnene det 
gikk ut over. Mange steder nektet de å innføre leseboka, «idet man 
finder at disse læsestykker med hensyn til indhold og form er av den 
beskaffenhet at de maa vække letsindighet og verdslighet i barnesjælen». 

Så vidt jeg vet var det imidlertid ikke noen slik motstand mot boka 
på Strinda, og vi får da tro at elevene ved Solbakken skole fordypet 
seg i den i fred og ro. Språklig sett betød denne boka også et stort 
framskritt, selv om det fremdeles var stor avstand mellom barnas eget 
språk og tankeverden, og det som kunne komme til uttrykk i tekster 
skrevet av lærde spesialister. Vår største innvending i dag er at noe 
av dette stoffet ble for vanskelig, og at det neppe kunne bli en syste
matisk opplæring i orienteringsfag på grunnlag av leseboka. 

Etter 1860 fikk bibelhistorie også en bredere plass i religionsunder
visningen, på bekostning av Pontoppidans forklaring, selv om den frem
deles voldte mye hodebry. 

Ellers er det som nevnt lite eller intet vi vet om selve undervisningen 
ved Solbakken skole i den første tiden, bortsett fra at tidens lese- og 
lærebøker. ble brukt, og at fagkretsen var den som her er nevnt. En 
oversikt utarbeidet aven kongelig kommisjon i 1885 gir oss imidlertid 
noen tall som gjelder landsfolkeskolen i sin alminnelighet, og de passer 
vel sannsynligvis nokså bra når det gjelder Solbakken skole. Her opp
lyses at 40 % av lands skolens elever hadde lært å lese sikkert og med 
god betoning, 40 % leste ikke flytende, mens 18 % hakket og leste 
tonløst. (De resterende 2 % lærte antagelig ikke å lese.) 50 % hadde 
øvelse i å skrive etter diktat, 31 % etter gjenfortelling, og bare 21 % 
hadde øvelse i mer selvstendig skrivning, slik som brev. Kjennskap til 
de viktigste fortellinger i Norges historie hadde omtrent 45 %, mens 
88 % hadde litt geografisk kunnskap (i de fleste tilfeller var den vel 
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meget liten). Endelig hadde bare 30 % kjennskap til noe naturkunn
skap. Her må en da huske på at det både var mangel på egne lærebøker 
og undervisnings midler forøvrig når det gjelder orienteringsfagene, og at 
norskundervisningen bestod vesentlig av lesning, avskrift og litt diktat. 
Regneferdigheten var skrøpelig, idet bare 18 % kunne mestre de fire 
regnesorter, med hele tall, desimalbrøk og brøk, og løse uoppstilte 
oppgaver. 

I 1889 kom en ny skolelov for folkeskolen på landet (tidligere het 
det «almueskoien» ), og denne loven stod ved lag helt til 1936, men 
riktignok kom en rekke tilleggslover til i årenes løp. 

Loven førte blant annet med seg at orienteringsfagene ble selvsten
dige fag med egne timer og egne lærebøker, slik at en fikk en langt 
mer effektiv undervisning i historie, geografi og naturkunnskap. Loven 
talte ellers om håndarbeid, (for gutter sløyd), gymnastikk og tegning. 
En kunne velg~ ett av disse fagene, og vanligvis ble tegning valgt, fordi 
dette faget krevde minst av plass og utstyr. Det vanlige klasserommet 
kunne her gjøre tjeneste. Slik ble det også på Solbakken skole så lenge 
gammel-skolen var i bruk. Skoletiden etter den nye loven ble fremdeles 
bare 12 uker, men med høve til å utvide til 15 timer. Dessuten søkte 
en å nå fram til en bedre klassedeling, i det minste fikk en to-delt 
skole, med egne klasser for små- og storskolen, som det var på Sol
bakken skole så lenge gammel-skolen stod, med små-skole og stor-skole 
annenhver dag. 
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Min erindring av gammel-skolen ved Jonsvatnet skriver seg fra årene 
etter 1. verdenskrig. Da var jeg nettopp begynt på skole selv, og hadde 
rik anledning til å sammenligne min egen skole ute i Ila med det vesle 
skolehuset oppe ved Jonsvatnet, der min onkel var lærer. Det var mange 
ting å undre seg over for en bygutt som var elev på en av tidens mest 
utstyrte skoler. (Ila skoles nybygg fra 1921 var et moderne skolepa
lass, som selv i vår tid ruver i bildet, både når det gjelder høy bygge
standard og utstyr.) Som gutt undret jeg meg over at dette virkelig 
kunne være et skolehus, denne vesle stua med ett klasserom i den ene 
enden, og lærerens leilighet i den annen, og der det endog var uthus 
med både fjøs og låve. Her var det også bare en klasse, med gutter 
og piker i forskjellig alder, og det var ingen skikkelig skolegård der de 
stilte opp og marsjerte inn når klokka ringte. Ja, det var ikke engang 
noen skoleklokke, læreren kom bare og ropte ungene inn når friminuttet 
var omme. 

Den nye skolen ute i Ila hadde 2 gymnastikksaler, 2 sløydsaler og 
håndarbeidssaler, tegnesal, fysikkrom med benker til elevøvelser, skole
kjøkken, dusjbad, ja, endog en liten svømmehall (som riktignok ikke 
var i bruk). Der var lærer- og lærerinneværelse, vaktmesterbolig, uværs
skur og en stor gårdsplass. Ikke noe av dette hadde de oppe på Sol
bakken, bare det ene klasserommet med de velbrukte pultene, vegg
tavle og noen gamle kart. Jeg gjorde meg vel ingen bevisste refleksjoner 
over at denne gamle skolen, som tiden syntes å ha gått fra, lå bare en 
mils vei fra skolepalasset ute i Ila, for målt med tidens mål var det lang 
vei mellom dem. Dette var stort sett før bilenes tid, og det gikk ikke 
buss til Jonsvatnet. Vi hadde da valget mellom å ta toget til Ranheim 
og gå derfra, eller vandre møysommelig den lange veien oppover Snau
Strinda. Vanligvis ble det siste alternativ valgt, en fornøyelse en neppe 
kan tilby barn av i dag. På den annen side, etter den slitsomme turen 
kom en også til ekte landsens forhold, så det var møyen verdt. Den 
gamle skolestua lå like ved Jonsvatnet, og her var det noe som interes
serte både sommer og vinter. Om sommeren var det fint å bade der, og 
det var også spennende å fiske gjedde mellom sivet. Best husker jeg 
kanskje rørfisket de sene høstkveldene, en idrett jeg var med på så 
sent som i 1939. Tidlig på vinteren kunne isen ligge blank på hele 
Utj-vatnet, og det innbød til skøyteløp. Senere på vinteren var det trav
løp, der hestene trakk spiss-sleder med pelskledte kjørekarer. 

Etter gammel skikk hørte det lærerjord til skolen, og læreren drev 
også litt gardsbruk i det små, med ei ku eller to på båsen. Elektrisk lys 
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var det ikke den gang, og jeg husker både de små parafinlampene og 
fjøslykta. På mange måter var vel ikke forholdene så svært forandret fra 
den gang skolen ble bygd. Da, som i min barndom, var det læreren som 
var midtpunktet i skolens liv, slagord som barnet i sentrum var ennå 
ikke lansert. Den gamle skolen, og de gamle lærerne, har senere dels 
vært idealisert, dels nedvurdert. Det kunne l10k være skrøpelig med 
undervisningsrnidler og utstyr. Ikke var det film, radio, fysikkappa
rater, lite av karter og plansjer, og lærebøkene var sørgelig tynne og 
tørre. Det ble da læreren som ved sin fortelling og sine forklaringer 
skulle blåse liv i det hele. Arbeidsskole og elevaktivitet eller moderne 
prinsipper passet ikke inn i den tid, med kort skolegang og dårlige 
hjelpemidler. Disiplinen var gjerne håndfast, men kanskje skapte den 
større trygghet og ro hos elevene enn vi finner i dag. De gamle lærerne 
ble gjerne ett både med sin skole og den kretsen de virket i, og det 
var mindre flytting og skifte av lærer. Læreren var knyttet til skolen 
som bonden til garden. De styrte og stelte sin skole uten alt for mange 
rundskriv og instrukser fra departement eller andre myndigheter, og de 
ble ofte selvstendige og myndige personer både i og utenfor skolen. 

I dag ligger bare noen murrester igjen etter gammel-skolen. En ny 
tid krever nye, mere effektive skoler med tidens hjelpemidler, læreren 
og «det levende ord» får ikke lenger den sentrale posisjon i undervis
ningen. Nye slagord fyller lufta: Sentralisering, differensiering, evalue
ring og programmert undervisning. En har da så alt for lett for å glemme 
at i disse gamle skolehusene ble det formidlet verdier som er varige, 
også når all ytre staffasje er skrellet vekk, tidens slagord glemt. 

Sverre Sletvold. 
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Tilsynsutvalgene 

Skoleloven av 1860 hadde en bestemmelse om at det ved hver skole 
skulle være en tilsynsmann. Hans viktigste oppgave var å hjelpe til 
med å få elevene til å møte på skolen. Skoleloven av 1889 utvidet 
tilsynsmannsordninga til et tilsynsutvalg, valgt av kretsens foreldre, 
men med formannen valgt av skolestyret. 

Bakgrunnen for dette nye organet var uten tvil ønsket om å gjøre 
hver borger delaktig i, og medansvarlig for utviklinga av skolen, et 
syn som var i samsvar med den demokratiske voksteren som fant sted. 

Det første kretsmøte for valg av tilsynsutvalg ved Solbakken skole 
ble holdt 16. januar 1890. Skolestyrets representant Andreas Gjervan 
ledet valget, som fikk følgende utfall: Ole S. Valseth, Ellef Solem og 
Even S. Roten. 

Nytt valg ble holdt hvert år, og selv om medlemmene ofte ble gjen
valgt vil det føre for langt og nevne alle. Som formenn for tilsynsut
valgene har fungert: 

1890-1893 Andreas Gjervan 1925-1926 Sivert Valseth 
1894-1898 Ellef Solem 1927-1929 Johan Thomassen 
1899-1901 Sivert K. Gjervan 1930-1932 Eilif Solem 
1902-1905 Sivert Valset 1933-1935 Ole Vollan 
1906-1908 Sivert K. Gjervan 1936-1938 Eilif Solem 
1909-1911 Mikal Christensen 1939-1947 Sigurd Kvikne 
1912-1914 Ole Valset 1948-1959 Alfhild Siim 
1915-1917 Ellef Solem 1960-1961 Bernhard Simonsen 
1918-1922 Marius Loraas 1962-1963 Olav Forbord 
1923-1924 Eilif Solem 1964-1965 Hans Engen 
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Tilsynsnemnd fra 1966: 
Knut Gaden, formann, Ingebjørg Langaas, nestformann, Ingeborg 

Lynum, skolestyrets representant, Tor Wedø, lærernes representant, 
Birger Byberg. 

* 
Hvilke saker er det så tilsynsutvalgene har tatt seg av? Først og 

fremst er det tilsynet med skolens bygninger, - forslag til reparasjo
ner og utbedringer. Det var en årlig plikt å se over alt og sette opp 
budsjett for det vedlikeholdet som måtte til. Men også andre saker 
ble drøftet: Lærebokspørsmål, undervisningstida, innstilling av lærere 
ved tilsettinger, disiplinære forhold, og ellers saker som ble forelagt 
av skolestyret. Noen eksempler fra protokollene er illustrerende: 

1891: «1. Kredsmøtet ønsker og foreslaar, enstemmig, at den lovlige 
undervisningstid for Solbakken skole fastsettes til 15 uger for 
hver afdeling. 
2. Følgende ligeledes enstemmig: Kredsmødet vedtager og be
stemmer, at legemlig Straf bør som hittil bruges i skolen med 
den Skjønsomhed paa Tilfælderne, som Læreren efter sin Sam
vittighed, som Opdrager, fin der rigtig, og maa da udføres efter 
de Regler, som lov og instrux hjemler ... » 

1893: « ... I anledning av at vi og flere med oss lenge har indset 
Nødvendigheden av et lidet Størhus på Skolestedet, var Tilsyns
udvalget samlet til et Møde, og raadslog og beregnet i den 
anledning Omkostningerne med et saadant lidet Hus ... » 

1894: « ... Rolfsens Læsebog finder vi utilraadelig at indføre, da den 
indeholder altfor meget Stof, der ikke synes at være passende 
i en Kristelig Skole. Paus og Lassen har vi intet imot, men vi 
foretrekker Grøndahls, fordi den igjennemgaaende er bygget på 
Kristelig Grund ... » 

1908: « ... Til posten var indkommet 42 ansøgninger, som gjennem
gikkes, og de paabudte 3 stykker blev da udtaget: 

Som nr. 1 ble indstillet B. P. Nordset 
» » 2» » O. Bjørkum 
» » 3» » O. Duun.» 

1911 : « ... Størhuset blir at benytte som sløidlokale saafremt det fin
des stort nok. .. » 
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1914: « ... Tilsynsudvalget vil dessuten ikke undlate at gjøre opp
merksoom paa, at skolebygningen i sin helhet er i en saa daarlig 
forfatning at nybygning ansees paakrævet i en nær fremtid ... » 

1921 : « ... Da drikkevannsforsyningen til skolen er meget mangelfull 
og uhygienisk, det er ordnet med en bøtte med vann og øser 
i skolestua, bør der legges inn springvann, ... » 

1924: « ... Der avgaes 10 stemmer for de valgfrie former og 23 for 
de obligatoriske Riksmaalsformer ... » 

1926: « ... Søndagsskolen har fått overladt lokale på skolen ... Til
synsutvalget vil uttale at det ikke er videre stemt for mere 
utleie av skolen, som er ny ... » 

1929: « ... Til bibliotekstyre valgtes de uttredende, nemlig S. Valset, 
J. Thomassen og Joh. Sletvold .... » 

1932: « ... Skrivelse fra Strinda skolestyre om innskrenkning av under
visningstiden ... Kredsmøtet uttaler at hvis det blir nødvendig 
å foreta besparelser på skolebudsjettet, så må det på ingen måte 
gå ut over leseskoien ... » 

1937: « ... Tilsynsutvalget er kjent med at der vil bli lagt lys- og 
kraftledning til Jonsvannet, og søker herved om at det også 
må bli innlagt lys på Solbakken skole ... » 

I hvilken grad skolestyret har tatt hensyn til tilsynsutvalgenes ønsker 
og henstillinger er usikkert, men det synes som om de hadde lettere 
for å vinne fram med sine synsmåter tidligere enn nå. 
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Lærerne 

Her er ført opp alle lærerne som har vært ved skolen i minst 1 år. 

Jakob Moxnes 1864-1881 Aslaug Fisknes 1941-1945 
Jon Haugum 1881-1907 Leiv Eikeland 1942-1945 
Arne Arntsen 1907-1908 
Olav Bjørkum 

1908-1911 og 1912-1914 
Anne Bjørkum 1911-1912 
Johan Sletvold 1914-1942 
Klara Heggdal Kvarvik 

1925-1926 og 1929-1932 
Jørgine Øfsteng 1926-1929 
Karen Stendahl 1932-1933 
Gudrun Nervik 1933-1936 
Torbjørg Simonsen 1936-1939 
Marie Fjelnset-

Tranmæl 1939-1941 

T. O. Kjøsnes 
Dagfinn Skeie 
Randi Skeie 

1944-1945 
1945-1956 
1945-1956 

Kari Solberg Svin vik 
1954-1955 

Johannes Lovund 1954-1956 
Margit Hagen 1955-1956 
Hartvig Hartvigsen 1957-1958 
Liv Kari Bondevik 1957-1958 
Roar Caspar Bruun 1959-1962 
Audhild By Rise 1961-1962 

Skolen har følgende lærere nå: 

Elling Michalsen 
Alvhild Michalsen 
Solveig Bøgh 

fra 1956 
» 1956 
» 1958 

Edel Lein 
Tor Wedø 

fra 1962 
» 1962 
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ELEVTALLET VED SKOLEN 

Da Solbakken skole ble tatt i bruk i 1866 hadde den 29 elever for

delt på to klasser. Både elevtallet og klassetallet holdt seg nokså kon

stant til 1925, da skolen fikk 3 klasser. I 1937 ble klassetallet øket til 

4, som er det maksimale antall klasser skolen kan romme. Elevtallet 

ved skolen har vært følgende: 

Ar: 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. Sum 

1866 
1890 
1900 
1910 
1925 
1937 
1945 
1954 
1965/66 

15 
24 
15 
18 
17 
8 
7 

20 
15 

14 
16 
12 
17 
13 

8 
14 
23 
23 

29 
40 
27 
35 

12 42 
13 21 50 
18 15 54 
26 23 92 
18 11 67 

........ 
"'5 
~ 

rJl ..... 
0<:<$ 

r--: 

Dersom prognosene holder vil elevtallet kommende år bli følgende: 
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1967/68 
1968/69 

16 
18 

35 
36 

26 
26 

Klassebildet fra skolen ca. år 1890. 

8 
15 

85 ] I ...... 
95 : 

Elleve år ved Solbakken, attersyn elleve år etter 

Underskrivne hadde den glede å vera Iærar ved Solbakken skole i 

åra 1945-56. Som fast medlærar hadde' eg kona mi, Randi Skeie. 

Dessutan hadde nokre ambulerande lærarar i praktiske fag meir eller 

mindre undervisning ved skolen i denne tida. I 1954 vart det skipa 

to nye heile lærarpostar ved skolen, og det faste lærarpersonalet tok 

nå all undervisning ved skolen. Dei to nye lærarane som kom til skolen 

i 1954, var Kari Solberg og Johannes Lovund. 

La det med ein gong vera sagt at for kona mi og meg står desse åra 

ved Solbakken skole som noko av det rikaste og beste i vårt liv. Dette 

kjem ikkje berre av at vi hadde det fritt og trygt i skolen saman med 

flittige elev ar , men like mykje av det gode grannelaget og det tillits

fulle samarbeidet med tilsynsnemnd og foreldre, og med sanitetsfore

ningen og idrettslaget i grenda. I dei to siste åra kom også samarbeidet 

med Noregs Lærarhøgskole til. For meg personleg hadde det mykje 

å seie at staden var så godt utgangspunkt for friluftsliv, med ski om 

vinteren og med fiskestong eller rifle resten av året. 

Det var ein sur og halvgrå novemberdag vi kom til Jonsvatnet med 

all vår eige på denne jord. Krinsformannen, Sigurd Kvikne, møtte opp 

med hest og slede og hjelpte oss med å få alt vel i hus i den gamle 

lærarbustaden like ved skolen. Bustaden var nok verre enn skral, han. 

Men mellom huset og vatnet var ein gamal, romantisk hage med hegg 

og hyll og humle, gamle syren ar og ripsbuskar. Og i strandkanten neda

for, der det enno var litt ope vatn mellom sevet, sumde ein flokk topp

ender roleg omkring. Kva gjorde det så om vass-springen var attgrodd 

av rust, og rotter og mus herja i uthus og kjøken? Dessutan var det 

lova ny bustad så snart råd var. Til jul i 1948 stod han ferdig. 
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I 
Den første dagen vi var på skolen, og før vi hadde fått skikkeleg 

kjennskap til farane som lurde omkring oss, datt ein av elevane, han 
Bjarne, gjennom isen og vart gjennomvåt til opp på magen. Det var enda 
i det lange frikvarteret. Ja-ja, dei andre ungane fekk halde seg på land
jorda til isen bar, og han Bjarne fekk ta sakene sine og tusle seg heim 
for i dag. Han kom seg på dør, tung og våt i baken og noko lang i 
maska, - og han budde så endelaust langt der inne i Søråsen. Men han 
Bjarne var ikkje den karen som gjerne ville gå glipp av noko på skolen. 
Ei stund ut i neste time stod han i døra att i nye kle, men like blaut 
som da han for ut - og no heilt opp i hårgarden. Men denne gongen 
var det av sveitte. 

Den første vinteren hende det at det var kuldegrader i klasseromma 
når skolen skulle ta til om morgonen. Det var ikkje anna å gjera enn 
å ta elevane med på ein springmarsj til temperaturen hadde komi seg 
nokre grader oppover. Grunnen til dette var trekkfulle glaskarmar, 
skrale omn ar og rå ved, - og kanskje alt for sein oppfyring og, stund
om. Desse skavank ane fekk vi retta på nokså snart. Sløydlæraren, øy
stein Vasseljen, tok på seg å liste glaskarmane i sommarferien. Dette 
gjorde underverk både på temperaturen i klasseromma og på vedbud
sjettet. Sidan kom han Kåre Johnsen og skifte ut dei gamle bjørnom
nane med nye Jøtulomnar. Hadde vi først fått opp undervarme idesse, 
brann vedskiene lett om dei enn kunne vera både rå og islagde stundom. 
Det var ikkje vedskåle som veden kunne tørke i, ved skolen, berre eit 
lite kompakt kjellarrom. Derfor måtte veden for det meste stå ute til vi 
tok han i bruk. I dei nye omnane kunne vi fyre rundt, og det vart lunt 
og godt i klasseromma heile dagen. 

Springvatnet ved skolen var svært ustabilt i den første tida. Det 
brukte å kome bort i lange periodar både sommar og vinter. Vi måtte 
da ty til bekken som rann framom skolen. Om vinteren var det å grave 
seg gjennom eit drygt sriølag ned til bekken. Når det ikkje var noko 
å finne i bekken heller, måtte vatnet hentast i brønnen ved lærarbu
staden. .. Stabilt vatn vart det først innlagt ved skolen isamanheng 
med bygginga av ny Iærarbustad. 

Nå var det komi så langt at vi kunne tenkje på å få flikke opp skolen 
og skifte ut ein del av det gamle inventaret. Det baud ikkje på så stor 
motstand av dei som styrde med pengane, dette heller. Han Sverre 
Kristiansen fekk gå i gang med å måle skolen både utvendig og inn
vendig. Litt om senn fekk vi så bytt ut dei gamle, mørke, tungrodde 
og nedslitne tomannspultane med lette og lyse bord og stolar . Dette 
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Skolen fikk sin egen fane i 1955. Lærer Johs. Lovund tegna fanen, og foreldrene 

i kretsen skalfet pengene. 
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gjorde underverk med klasseromma. Sidan kom turen til kateter og 
tavler. På bakveggene fekk vi utstillingstavler, og under desse vart det 
bygd skap langs heile veggen med plass både til elevarbeid og anna. 
Til slutt må nemnast at vi fekk installert ein del kroppsøvingsutstyr 
i eit par rom. Vi tykte no at det var lyst og fint i klasseromma, og når 
det så skein av fargeglade og fantasifulle barneteikningar på utstillings
tavlene og glimta i vandreskjold på veggene - ja, kva meir skulle ein 
pedagog kunna krevje av arbeidsplassen sin innadørs da? 

Men utadørs var det eitt og anna å flikke og rette på. Alt første vå
ren kom det flaggstong til skolen. Det var ein av Kjøsneskarane som 
laga stonga og reiste gaffelen. Så kom krinsformannen med nokre hand
faste karar og fekk stonga på plass i gaffelen, og flagget gjekk til topps. 

Det gjekk ein berghammar fram til eit par meter frå skoletrappa den 
gongen. Det var mest ingen opparbeidd leikeplass, og vegen ned til 
skolen var berre ei grasgrodd hylle i bakken som skrådde sterkt i to 
leier. Denne vegen var ikkje ufarleg i hålkeføre. Ein morgon raste to 
jenter utfor i halvmørkret, og dei fekk ikkje stanse før dei kom heilt 
ned i strandkanten. Dei kom frå det med nokre skråmer og blå flekker 
på utsette stader, men kor lett kunne det ikkje ha gått verre? Ein annan 
gong kom ein gut, han Per Johan, ille ut på spark. Sparken velte i skrå
ningen, guten gjorde eit par lange byks rett mot hjørna på skolebyg
ningen, fekk i farten trive for seg med ei hand på kvar side av hjørne
borda, og planta så skallen rett på hjørna så huda sprakk frå naserota 
og oppover mot hårgarden. Det vart ikkje meir skole på han den dagen. 

Det var stor og allmenn glede den dagen han Jacob Thomassen kom 
med karane sine og bygde ny veg ned til skolen. Med det same skaut 
dei bort litt av berghammaren framfor skoletrappa, så ein kunne koma 
framom på skikkeleg vis med ein hestedoning eller lastebil. 

Som nemnt ovafor var det ingen opparbeidd leike- eller idrettsplass 
ved skolen. Dette tyder ikkje at tilhøva var slik at bo rna ikkje fekk 
boltre seg i fristundene. Det ujamne og skiftande terrenget omkring 
skolen med vatnet nedafor gav rik inspirasjon til styrkjande leik i alle 
årstider. I så måte var det så vel laga at dei fleste skolar i landet berre 
kan drøyme om noko slikt. Men nokon plass til organisert skoleidrett 
og ball-Ieikar hadde vi ikkje. Her måtte vi ty til landevegen. Da dei 
som satt med pengemakta fekk høyre om dette, tok det ikkje lang tid 
før Thomassen kom med gjengen sin ennå ein gong. Nå vart heile berg
hammaren framfor skolen sprengd i lufta. (Minnet om dette storhendet 
vart haldi lev ande så lenge vi var ved skolen, i form av småstein og 
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glasbitar mellom gamle bøker og bortgøymde hyllekrokar inne på ma
terialrommet.) Bekken vart lagd i røyr og gøymd under all steinen frå 
berghammaren. Oppå det heile kom småstein og grus, og ein retteleg 
bra leike- og idrettsplass med hoppe grop og allting var eit faktum. 
Dette kom ikkje berre skolen, men og Jonsvatnet Idrettslag til gode. 

Nå var det vorti fint og praktisk både ute og inne, så nå var det 
vel ikkje meir å rette på ved skolen? Jau, ennå stod noko att: Den 
gamle skoledoen hekk som eit herja fuglebur der nede i låveveggen. 
Innafor dørene der hadde det ikkje komi målarkost i manns minne, 
og to generasjonars ungdomshistorie var framstelt der i meir eller 
mindre diffuse strek og halvdimme ordelag. Det heile var til nedfalls, 
og plattingen som førde fram til dørene måtte skorast opp fleire gon
ger. Endeleg vart det vedtatt å stengje denne herlegdommen, og byggje 
nytt uthus i vestenden av skolebygningen. I det nye tilbygget vart det 
rom til ved skåle og reiskapsskur . . 

På det pedagogiske området hende det vel ikkje noko sensasjonelt 
i det meste av dette tidsrommet. Men det er vår djerve von at det gjekk 
så småningom framover her og, parallelt med utbygginga elles. Visse 
skulketendensar, som vel var ein leivning frå krigsåra her som andre sta
der, vart det snart slutt med. Det kom etter kvart i stand eit nært og 
godt samarbeid med tilsynsnemnda og foreldra i krinsen. Krinsformann i 
dei første åra var Sigurd Kvikne, og i resten og lengste delen av tida 
var det Alfhild Siim. Det var ei glede å samarbeide med dei båe. Det 
var lett å Ieggje merke til at interessa for skolen steig frå år til år i krin
sen. På avslutningsdagane møtte det opp så mange at det var vanskeleg 
å få plass til alle. Det var ikkje berre foreldre. Det hende og at våre 
eigne elev ar frå tidlegare år kom og spurde om dei kunne få vera med 
på avslutningsdagen. Dei gledde oss mykje med det. 

Interessa for vidare skolegang slo ut for fullt ved Jonsvatnet i desse 
åra. Til denne tid hadde svært få herfrå søkt allmenndanande skolar ut
over folkeskolen og framhaldsskolen. Men no losna det til. Fleire og 
Heire søkte seg inn i realskolen etter kvart, og i neste omgang kom 
gymnaset med i bildet. 

Vi hadde nå kjensle av at alt var komi i gjenge som det burde vera 
ved Solbakken skole, og med dei som gjekk ut derifrå. Stort meir om
skifte kunne det neppe bli tale om her nå, på lange tider. 

Men så utpå vårparten i 1954 hende det noko. Vi fekk vitjing på 
skolen ein dag av ein mann på sykkel. Vi kunne ikkje sjå at vi hadde 
vori i nær kontakt med denne mannen før, men da han presenterte 
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Solbakken skole som demonstrasjonsskole 
for Noregs Lærarhøgskole 1954-1960 

I 
100 år er ikkje berre ein ærverdig alder. Den kan også falle i 

ærverdige avsnitt. Eit slikt avsnitt var vel åra 1954-60 då Solbakken 
skole var i funksjon som demonstrasjonsskole for lærarhøgskolen. Det 
ligg til underskrivne som leiar av tiltaket å fortelje historia· om det. 

Det vil vere kjent at rektor Kristvik, som den første leiar av 
pedagogikkstudiet ved lærarhøgskolen etter krigen, fekk istand ei utbyg
ging av eit system av demonstrasjonsklassar ved Trondheim byfolke
skole til supplement for den teoretiske opplæringa i pedagogikk. I 
1954 hadde systemet nådd 7 oppstigande klassar, og dekte den 7-årige 
skolen. 

Men storparten av studentane ved lærarhøgskolen på den tid kom 
frå landkommunane og hadde bruk for å sjå korleis arbeidet i ein 
fådelt landsskole kunne drivast i samband med den moderne lærings
teorien som blei dosert i førelesningane ved høgskolen. Trongen til 
ein fådelt demonstrasjonsskole var påtrengande, og auga fall heilt na
turleg på Solbakken skole, - ikkje berre fordi han var firedelt, eller 
den nærmaste i avstand, men først og fremst fordi der var eit svært 
dugande lærarpar, nåverande skoleinspektør Dagfinn Skeie og frue, 
som kanskje kunne vere villig til å ta på seg demonstrasjonsopplæringa. 
Strinda skolestyre ved dåverande skoleinspektør Tønne blei kontakta 
og viste seg positiv til tanken. 

Saka fekk då følgjande handsaming. 
1. Vedtak i lærarrådet ved Noregs lærarhøgskole under rektor Nør

stebø, som var den nye professoren i pedagogikk etter Kristvik. 
2. Avtale med Skeies' som var villige til å ta på seg demonstrasjons

arbeidet. 
3. Formell avtale med Strinda skolestyre. 
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4. Informasjonsmøte med foreldra i Solbakken krins om demonstra
sjonsopplæringa og det den gjekk ut på. 

Etter dette kom demonstrasjonsopplæringa på Solbakken i funksjon 
frå hausten 1954 med ein opplæringsdag il 3 timar kvar veke. 

n 
Som nemnt skulle demonstrasjonsarbeidet ta sikte på å vise korleis 

ny teori for skolearbeidet kunne bli sett iverk i klasserommet. Heilt 
naturleg måtte då førelesningane i uhdervisningslære ved Noregs lærar
høgskole bli utgangspunktet. Underskrivne fekk dermed to grupper 
å arbeide med: For det første dei som studerte ved høgskolen, - for 
det andre lærarane ved demonstrasjonsskolen. Begge gruppene måtte 
få samme teoretiske informasjon, f. eks. om problem i geografi- eller 
historieopplæringa og korleis des se kunne løysast i dei praktiske til-taka. . 

Av denne grunn blei det kravt av demonstrasjonslærarane at dei 
skulle ta det teoretiske kurset i pedagogikk ved lærarhøgskolen, der
som dei ikkje hadde det på førehand. I tillegg blei alle opplegg til de
monstrasjonstimar inngåande drøfta med lærarane eit par dagar før 
prøvene skulle vere, og underskrivne hadde kontinuerleg tilsyn med 
opplæringa gjennom to dagars besøk på Solbakken kvar veke. 

Mønstret i demonstrasjonsopplæringa var dette: 

Studentar ved 
høgskolen 

~ 
Demonstrasjonar for studentane 

ved høgskolen 

Førelesingar i 
undervisningslære 

ved høgskolen 

I 
Lærarane ved Solbakken 

demonstrasjonsskole 

~ 
Spesiell drøfting og planlegging 

av demonslrasjonane med 
lærarane på Solbakken 
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Etter demonstrasjonstimane blei det vanleg sett av ei tid til samtale 
med studentane, til spørsmål etc. I eit par tilfelle fekk studentane (som 
alle var lærarar ) halde timar sjølve, noko som fall heldig ut. Med 
visse mellomrom blei Strinda skolestyre, ved skoleinspektøren, infor
mert om arbeidet og fekk oversendt dei planane og det materiellet til 
gjennomsyn, som lærarane hadde nytta i demonstrasjonane. Det var 
berre vellæte å høyre tilbake, og det kan seiast at demonstrasjons
opplæringa blei positivt vurdert av dei som hadde noko med den å 
gjere: Skolestyret, elevane, studentane, heimane og underskrivne som 
representant for høgskolen. 

I realiteten var den eit stort aktivum for Solbakken skole, som fekk 
lærarar med pedagogisk topputdanning for yrket sitt, og som fekk fleire 
læra rar enn den elles ville hatt rett til (fordi demonstrasjonslærarane 
måte ha nedsett lesetid), og som dertil fekk nokre av dei beste 
læra rane i landet til postane sine. Det må også nemnast som ein fordel 
at lærarhøgskolen ytte ein sum kvart år til opplæringsmateriell på 
Solbakken. 

III 
Den sentrale faktoren i heile dette tiltaket var demonstrasjons

Iærarane. Når eg tenkjer tilbake på lærargalleriet i dei 6 åra, så fell det 
tydeleg i to grupper: Den første med Dagfinn Skeie, fru Randi Skeie, 
fru Kari Svinvik og Johannes Lovund. Og den andre med Elling 
Michalsen, fru Alvhild Michalsen, Hartvig Hartvigsen og Roar Caspar 
Bruun. 

Den første gruppa flytta frå skolen i 1956, berre to år etter at 
demonstrasjonsarbeidet tok til. Skeies' var eit læarpar av uvanleg dug
leik og var komme opp i den alder då det er naturleg å søkje sjølv
stendig overordna stilling. Det bar til skoleinspektørstillinga i Nes på 
Hedemark. Fru Svinvik hadde berre lova seg for kort tid av personIege 
grunnar, og Lovund gjekk inn i øvingslærarstilling ved Nesna Lærar
skole som låg heimstaden nærmare. 

Tilsetting av nye lærarar tok ei tid, og det var først på nyåret 1957 
at demonstrasjonsarbeidet på Solbakken igjen kunne komme i sving, 
denne gong med eit nytt lærarpar som hovudaktørar, skolestyrar Elling 
Michalsen og frue. Sein are kom Hartvigsen og Bruun også til. Alle 
hadde styrken sin på kvar sine felt og utfylte kvarandre. 

32 

Demonstrasjonsarbeidet held fram til 1960, då den nye lærarskolen 
i Trondheim, som hadde blitt skipa året før, lyste ut ei rekkje øvings
lærarstillingar, og hadde bruk for ein fådelt skole. Rektor Selnes ved 
lærarskolen spurde lærarane på Solbakken om dei kunne tenkje seg å 
søke, og etter lang om tenking bestemte dei seg til å gjere det. 

Det ligg meg mykje på hjarte å få takke dei to lærargruppane for 
godt samarbeid i dei åra det stod på. Ein liknande takk blir adressert 
til heimane på Solbakken, elevane der, Strinda skolestyre og skole
inspektørane Tønne og Berg for velvilje og tillit. Oppgåva kunne nok 
vere van skeI eg , men blei tiltrekkande på grunn av godviljen frå alle 
sider. 

IV 
Eit 100-års jubileum er vel også tida for dei gode ønske som blir 

til røyndom. Det er som å sitte under gauketre, - og mine ønske 
er desse: 

- at Solbakken skole må få lov til å høyre krinsen til, 
- at den må bli utbygd som eit mønster for det som ein skole 

bør og må vere, 
- at den må bli nytta som øvingsskole for unge lærarkandidatar 

som her kan lære å kjenne dei positive vilkår som landsfolke
skolen eig, 

- at det kommande Trondheim Universitet må ha bruk for denne 
skolen til sine demonstrasjonar og sine praktisk-pedagogiske 
forsøk. 

Martin Strømnes. 
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Solbakken som øvingsskole 

Solbakken skole bød seg fram som en ideell løsning da Trondheim 
off. lærarskole i 1960 søkte å knytte til seg en fådelt skole med 
kvalifiserte øvingslærere. 

Skolen lå i rimelig avstand fra byen, veiforbindelsen var brukbar, 
og lærerne hadde allerede i flere år virket som demonstrasjonslærere 
knyttet til Norges Lærerhøgskole. Siden 1960 har således skolen ved 
Jonsvannet vært øvingsskole, og den har hatt og har en meget viktig 
oppgave innenfor denne sektoren av lærerutdannelsen. 

Den fådelte skolen. 

Av landets 3851 folkeskolekretser i skoleåret 1962/63 var det 
3084 fådelte skoler med et elevtall på 118594, eller vel Y4 av den 
samlede elevflokk. Omtrent halvdelen av disse hørte hjemme i den 
fådelte skolen. 

Det er stort sett også situasjonen i 1966. Den fådelte skolen inntar 
fremdeles en betydelig posisjon i landsmålestokk trass i mange års 
sentralisering. Busettingsforholdene i landet vårt gjør det rimelig å 
anta at dette vil vare ved i uoverskuelig framtid. 

Men rekrutteringen av lærerkrefter til disse skolene er nå som før 
et stort problem. 

Skolen og utkantstrøkene. 

I et intervju nylig (mars 1966) sa Lærerskolerådets formann, 
dr. Eva Nordland at den forserte lærerutdannelsen nå var i ferd med 
å dekke behovet for kvalifiserte lærerkrefter i byer og tettbygde strøk. 
Situasjonen var imidlertid fremdeles like vanskelig i de mer avsides
liggende bygder. 
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Vi berører i realiteten et av de store samfunnsproblemer, bevaring 
av busetting og virksomhet i utkantstrøkene der spørsmålet om skolens 
være eller ikke være ofte spiller en vesentlig rolle. 

Tanken om distriktsutbygging blir dødfødt i folketomme bygder, 
og et viktig vilkår for å kunne stanse strømmen mot de større sentra 
er sant nok en skole, men en tidsmessig skole. 

Det er innlysende at skolen i så fall utstyrsmessig må holde mål. 
Men i like stor grad avhenger et fullverdig skoletilbud av læreren og 
hans evne til å nytte ut pedagogisk skoleslagets spesielle muligheter. 
Nettopp av den grunn stilles det ekstra store krav til læreren i den 
fådelte skolen, og når så rekrutteringen svikter, blir bygdene skade
lidende. De får såkalte «erstatningslærere» som nok kan være en god 
nødhjelp, men som ikke kan hindre en generell forverring av skole
situasjonen i utkantstrøkene. Det er ingen tvil om at vi her står over
for en viktig medvirkende årsak til fraflytting. I vårt utdannelses
samfunn er det stadig færre som er villig til å utsette sine barn for 
det handikap en slik mangelfull skolegang kan føre til. 

Lærerrekrutteringen blir såvidt en kan forstå et kjernepunkt i denne 
sammenheng, og her ser det heller mørkt ut ifølge dr. Eva Nordland. 
Hva kan så årsaken være? Er det slik at de yngre lærere helt vil snu 
ryggen til de tynt befolka bygdene? 

Den unge læreren og den fådelte skolell. 

Vi kan ta for oss elevene ved Trondheim off. lærarskole. Av skolens 
273 elever har 107 stk. sin rot i bygdemiljø med fådelt skoleordning. 
Det viser seg at de i stor utstrekning er interessert i å vende tilbake til 
sitt opprinnelige miljø etter endt utdannelse, men det knyttes sammen 
med to viktige forutsetninger. 

For det første ønsker de å vite om arbeidsplassene de søker er 
trygge. Det andre er et krav om tilstrekkelig praktisk-pedagogisk orien
tering og øvelse som kvalifiserer for undervisning i fådelt skole. 

Den første forutsetningen er av ren skolepolitisk art. Det gjelder 
det stadig aktuelle tema - sentralisering. Er alle sider ved dette spørs
målet tilstrekkelig gjennomtenkt, og i hvilken utstrekning er det mulig 
på lengere sikt å belyse den enkelte skoles fremtidsmulighet? Sagt på 
en annen måte - hvilke skoler er i faresonen med hensyn til sentrali
sering, og hvilke skoler kan en gjøre regning med vil bli bevart? Det 
ser ut til å være et spørsmål som i høg grad interesserer vordende 
lærere. 
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Videre ønsker de å møte fram på sine arbeidsplasser som kvalifi
serte fagfolk. - Ganske mange peker på det sterke behov for en effek
tiv og tilstrekkelig veiledning av lærere som er fortrolig med de særegne 
undervisningsproblemene i den fådelte skolen. 

De unge læreres vilkår for å komme utkantstrøkene til hjelp kan 
vi da kort oppsummere slik: 

1. De vil ha klare linjer med hensyn til sentraliseringen. 
2. De vil ha en utdannelse som gjør dem skikket til å mestre ar

beidssituasjonen i den fådelte skolen. 

0vingsopplæringen ved Solbakken skole. 

Solbakken skole er engasjert som øvingsskole nettopp for å løse 
sm del av denne oppgaven. Lærerne her representerer allerede en be-
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tydelig sum av erfaring på området, og de har vist både vilje og evne 
til å la vordende kolleger få del i sine kunnskaper. 

Det er ingen liketil oppgave å være øvingslærer. Han (hun) skal 
både gi en avansert undervisning i barneskolen og samtidig lede lærer
skoleelever inn i yrket. Det forutsetter en faglig og pedagogisk innsikt 
langt ut over det en ordinær lærerutdannelse kan gi. Vanligvis har 
øvingslæreren derfor en solid tilleggsutdannelse. Men det fritar ham 
ikke for en stadig nyorientering innenfor yrket. Etter lov og reglement 
for lærerskolen § 21 plikter øvingslæreren til enhver tid «å følgje med i 
metodikken i faga sine og i den pedagogiske framvoksteren i det heile.» 

Han må m. a. o. være fullt på høyde med tidens krav til en dyktig 
lærer, og han må nytte ut sin innsikt på en slik måte at den blir til 
virkelig gagn både for barna i klassen og for de nye lærere i skolen. 
Ja, øvingslærerens arbeidsbyrde beregnes å være så stor at hans lesetid 
i skolen er satt ned med 1/3 i forhold til en vanlig lærerpost. 

I særlig grad er det evnen til grundig og oversiktlig planlegging av 
arbeidet som stilles på prøve. Skoleåret må planlegges, de enkelte fag 
skal han tenke igjennom og best mulig binde sammen til et hele. Der
til kommer planlegging av kortere perioder og av den enkelte skoledag 
og skoletime. Alle disse tiltakene må være vel pedagogisk og metodisk 
fundert slik at lærerskoleelevene ikke bare får en klar forståelse av 
hvorledes et arbeid utføres, men hvorfor det utføres på den måten. 

Dette er et grovt tegnet bilde av øvingslæreren med gjøremål, men 
det som dessuten markerer hans innsats ved Solbakken skole er den 
spesielle undervisningsteknikk som utfoldes når flere årskull får opp
læring samtidig i et og samme klasserom. Det er de mange problemer 
knyttet til denne siden ved undervisningen i fådelt skole som får mang 
en nyutdannet lærer til å sette kursen inn mot sentrumsskolene. 

Som en motvekt mot denne utviklingen står Solbakken skole. I år 
fei;er den sitt lOO-års jubileum, og det betyr at den begynner å trekke 
på årene. Ikke desto mindre har den sin lune sjarm. De mange hundre 
lærerskoleelever som i årenes løp har fått sin praksisopplæring her, 
har nok mang en gang kjent en fredelig trivsel når de så skolen ligge 
der i vakre naturomgivelser. 

Inne i skolen ble de mottatt av øvingslærere som maktet å bevare 
denne trivselen også i arbeidet. Det er alltid en nødvendig forutsetning 
for ethvert vellykket resultat. Deres greie veiledning gav praktikanten 
innsikt og den trygghet som følger med opplevelsen av å mestre en 
situasjon. 
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Solbakken «nye» skole ble innvidd 23/10 1924, i forbindelse med skolestyremøte. 
Skolen kostet 42500 kroner. Tilbygget er kommet til seinere. 

har fått oppleve verden omkring seg som en helhet, samtidig som de 
ved en gjennomført periodelesing har fått konsentrere seg om ett fag
område i gangen. 

I sang- og musikkopplæringa innfører «Læreplan for forsøk med 
9-årig skole» noe nytt, nemlig at elevene så tidlig som mulig skal 
lære å bruke et instrument. Det har vært inspirerende å se hvordan 
alle elevene allerede i 2.-3. klasse har lært å spille enkle melodier 
på blokkfløyta, ofte med akkompagnement av skramleorkesteret, som 
de har lært å mestre i 1. klasse. Og for en skaperglede de har vist! 
Når en så legger til at mer enn tredelen av elevene dessuten er med
lemmer av skolekorpset, tror jeg det er rett å si at en langt på vei 
har maktet å nå opp til intensjonene i forsøksplanen. 
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Å drive en effektiv undervisning i kroppsøving har alltid vært van
skelig på Solbakken, fordi skolen mangler både gymnastikksal, av
kledningsrom og dusjanlegg. En har derfor måttet nytte ut de mulig
heter naturen gir, og elever i full fart med kart og kompass, om vin
teren på ski og skøyter, har derfor vært et vanlig syn. Dessuten har 
selvfølgelig skoleplassen blitt brukt ofte, til idrett og leiker av mange 
slag. Men været setter grenser for hvor mye en kan være ute, og så 
har en måttet ty til klasserommet, med pultene stablet langs veggene. 
Et mas har det ofte vært for å få det til, men takket være lærerens 
interesse, energi og utholdenhet har det gått godt. Og så har det gitt 
oppmuntring at elevene alltid har hevdet seg godt i idrettskonkur
ranser med andre skoler. 

I 
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Alle skoler som har klasser med mer enn ett årskull vil ha ekstra 
problemer med å organisere undervisningen så den blir mest mulig 
effektiv. Spesielt vil dette gjelde i fag som norsk og regning, fordi 
opplæringa i dise fagene på så avgjørende måte er avhengig av kon
tinuitet. - I 1959 søkte en Strinda skolestyre om å få dele klassene 
i en time for uka i hvert av disse fagene. Skoleinspektør Berg stilte 
seg meget positiv til planen, som ble enstemmig vedtatt av skolestyret. 
Denne ordninga, som etter det jeg vet er nokså enestående, har vært 
av meget stor pedagogisk verdi. 

Overgangen til 9-årig skole førte til at nye fag kom til, og det med
førte en vesentlig økning av timetallet, som nå er 147 fordelt på 6 
årskull (7. årskull ble overført til ungdomsskolen fra skoleåret 1964/ 
65). Elevene i 5. og 6. klasse har således 33 timer pr. uke på skolen, 
og når en så legger til tida på skoleveien og til heimarbeid, blir deres 
arbeidsuke like lang som den de voksne har. Spørsmålet om en nedset
ting av elevenes arbeidstid må derfor ansees som aktuelt, og jeg tror 
dette bl. a. kan skje ved en form for kontrollert lekselesing på skolen, 
slik at elevenes arbeidsdag er slutt når de forlater skolen, en ordning 
som jeg vet Solbakken skoles elever ville motta med glede. 

Il 
I skolelovens formålsparagraf er det slått fast at skolen og heimen 

sammen skal ha ansvaret for oppdragelse og undervisning. Skal denne 
oppgaven lykkes er det helt nødvendig med et godt og tillitsfullt sam
arbeid mellom skolen og foreldrene. Det var dette som var bakgrunnen 
for dannelsen av Solbakken foreldrelag i 1958. Saka var forberedt 
aven komite med Erling Haugen som formann, og den 16/9 ble laget 
konstituert, med Johan B. Dalseg som den første formann. Seinere 
har Tor Andreassen og Petter Leth-Olsen vært formenn. 

Solbakken foreldrebg har gjennom årene arrangert en rekke møter 
og sammenkomster der foreldre og lærere har hatt høve til å drøfte 
problemer. Ikke minst verdifulle har klasseforeldremøtene vært. 

Lagets største innsats er kanskje likevel at det har tatt initiativet 
til, og fått stiftet skolens musikkorps, og støttet korpset økonomisk. 
Korpsformenn har vært Bernhard Simonsen og J. B. Dalseg. Lærer 
Lønne sto for den første opplæring i musikkteori, mens musikksersjant 
Oddvar Lund var korpsets leder til 1964, da Olav Kvernstad overtok. 
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Skolen fikk musikkorps i 1959. 28. april 1966 fikk korpset banner overlevert av 

mødregruppa. 
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Med det begrensede utvalg av aspiranter skolen har, har en hele 
tida tatt sikte på å få fram spillergleden som det primære, og på den 
bakgrunn er det all grunn til å være imponert over korpsets musi
kalske prestasjoner. Det har ellers mange ganger vært med å skape 
feststunder, og det har i høg grad gitt større festivitas ved skolens 
deltagelse i 17. mai-toget i byen. 

I 1964 ble det dannet en egen mødregruppe for korpset, med fru 
Johanne Nilsen som formann. Den har gjort en uvurderlig innsats, 
ikke minst økonomisk. Dens mest synlige innsats er likevel at den 
har skaffet korpset en vakker fane, som nylig ble overlevert. 

Et annet sosialt tiltak ved skolen skal nevnes, - elevenes fritids
sysselsetting. Det begynte i januar 1957 med at noen av guttene i 
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6. og 7. klasse kom og spurte om de fikk nytte et klasserom en kveld 
i uka som møterom for en hobbyklubb. Virksomheten kom i gang 
like etterpå, under tilsyn av lærer, og den har fortsatt like til det siste, 
men fra 1958 har jentene også fått være med. De vanligste former 
for aktivitet har vært sløyd, peddig- og bastarbeid, bordtennis og 
sjakk. Gode hjelpere har vært Erling Haugen, Tor Andreassen og 
Tor Wedø. 

III 
Den nåværende skolebygning ble innviet i 1924, opprinnelig med 

2 klasserom i 1. etasje, og sløyd- og handarbeidsrom i kjelleren. Etter 
hvert som lesetida og elevtallet økte ble det nødvendig, som en mid
lertidig ordning, å ominnrede rommene i kjelleren, det ene til klasse
rom, det andre til kombinert klasse- og formingsrom. - Videre ble 
materiaIrommet i 1960 oppusset og ominnredet til lærerrom, og lære
midler m. v. flyttet til loftsetasjen. Av andre forbedringer må nevnes 
at de gamle, svarte tregolvene har fått linoleum, og at klasserommene 
har fått elektrisk oppvarming og tilstrekkelig og godt lys. 

Men enda er det langt fra at bygningen fyller kravene til en god 
og moderne skole. Skolemyndighetene er kjent med dette, og alle 
håper nå at en ny Solbakken skole snart er en realitet. 
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Romprogram for ny Solbakken skole 

Følgende romprogram for ny skole ble vedtatt 1965: 

1. byggetrinn 

4 klasserom fl 60 m2 .•......•.•.••.•••.•••.•••.• 

2 grupperom fl 15 m2 •.•.•.•.•.••••.•••.••••.•• 

1 rom for støtte og hjelpeundervisning ........... . 
1 aktivitetsrom .......................... . 
1 gymnastikksal (også for voksen idrettsungdom) ... . 
1 apparatrom ................................. . 
2 omkledningsrom med klosett ................... . 
Dusj og tørkerom ............................. . 
1 skifterom for lærer ......................... . 
1 kombinert rom for musikk/sang og bibliotek ..... . 
1 materialrom (instrumenter etc.) ............... . 
Toaletter .................................... . 
1 møterom ................................... . 
Administrasjon: . 
1 lærerrom med garderobe ..................... . 
1 styrerkontor ................................ . 

Netto romprogram 

Inntil 50 % tillegg for trafikkareal ............. . 

Brutto romprogram 
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240 m2 

30 » 
40 » 

160 » 
150-180 » 

15 » 
30 » 
20 » 
5 » 

80 » 
20 » 
30 » 
60 » 

20 » 
15 » 

915 m2 

455 » 

i 
1. 

I tillegg til romprogrammet foran kommer: 

Vaktmesterleilighet på 80-90 m2 og rom for et lite verksted i kjel
leren for vaktmesteren samt eventuelt fyrrom o. l. i kjelleren dersom 
det ikke blir elektrisk oppvarming av bygget. Rom for lege og event. 
tannlege blir å føre som tillegg til romprogrammet etter forslag fra 
skolelegesjefen og tannlegesjefen når disse har hatt romprogrammet 
til uttalelse. 

SOLBAKKEN SKOLE 100 AR 

Et tidsrom på 100 år fører med seg store forandringer for et sam
funn. Dette gjelder på alle områder og ikke minst i skolesektoren. 

Her har vi hatt en utvikling fra omgangsskole til 7-årig folkeskole 
og er nå i ferd med overgang til 9-årig folkeskole, som er en enhets
skole og således tar opp i seg både den' gamle 7 -årige folkeskolen, 
framhaldsskolen og realskolen. 

Denne overgangen stiller store krav til de som skal undervise. De 
må følge med i utviklingen som til enhver tid skjer på det pedago
giske område med nye fag og nye undervisningsmetoder. 

Skal lærerne makte å undervise sine elever opp til de krav som 
stilles i vårt utdannelsessamfunn, må de også få de hjelpemidler som 
er nødvendige. Jeg tenker her på det utstyr som skolene må ha av 
læremidler. Det er redskapene som må til om arbeidet skal kunne 
gjøres. Nødvendigheten av dette må myndighetene være klar over. 

Får skolene det utstyr de trenger, og lærerne på sin side er virkelige 
«paidogogos» - barneledere, kan den norske folkeskole få den funk
sjon som formålsparagrafen i skoleloven gir uttrykk for. 

Men det er en ting til som kreves for å nå dette målet: Som på 
alle andre områder er arbeidsplassen temmelig avgjørende. «Trivsel 
på arbeidsplassen» er like viktig i skolen som på andre områder. Dette 
gjelder både for lærerne og elevene. Skolebyggene, undervisnings
rommene, vi kan kalle det den ytre ramme om skolen, må også fylle 
visse krav skal det hele virke til sin hensikt. 

Solbakken skole i dag fyller bygningsmessig ikke de krav som stilles 
til en moderne skole som skal være et ledd i den 9-årige grunnskolen. 

Romprogram for ny skole er jo allerede vedtatt, og det er derfor 
mitt håp at vi snart må få en ny Solbakken skole på en ny tomt. Det 
er videre mitt håp at den nye skolen, her som ellers, må ta i arv de 

47 



gode tradisjoner i undervisning og oppseding fra den gamle skolen 
og smelte disse sammen med det nye skoleopplegget som vi nå er i 
ferd med å gjennomføre. 

Jeg hilser og gratulerer med lOO-årsjubileet. 
Jon Berg. 

Skolens lærere og foreldre møttes til fotballkamp il. mai 1965. Kampens myn

dige dommer, Erling Haugen, fastsatte resultatet til uavgjort. 
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