
Historie - under revision

Vinding Skoles 125 års kalender

I 1741 udsendte Kong Christian den Sjette 
en forordning om oprettelse af et 
almindeligt skolevæsen på landet til en 
hårdt tiltrængt forbedrelse af datidens

FUNDATZEN PÅ WINDINGE SKOLE
forfattet på COLDINGHUS den 1. OCTOBER 1744.

skoleforhold. De gamle degneskoler, som 
var trange og usle, gav børnene på landet 
kun undervisning i kristendom.

I året 1744 fik Vinding Sogn sin egen 
skole. Hvor skolen har ligget på dette 
tidspunkt, kender man ikke noget til, 
måske har det været en Omgangsskole.

"Der skal herefter udi WINDING bye på et beqvem sted væ
re og holde en kristendoms skole, hvor ungdommen kand 
blive undervist og oplært i at læse bøger samt udi skriven, 
regning og udi deres kristendom fornemlig, at de fra børn 
kunde lære at kunde elske frygte og adlyde den GUD og 
FRELSEREN, som de i DAABEN have givet deres tro og 
hjerte og saaledes i deres DAABES naade blive og stad
fæstede og bekræftede, GUD til ære og sig selv til 
SALIGHED".

I 1826 blev der bygget en ny 26 alen lang skolebygning i 
Vinding by (nu Bagsnoge 2). Selve skolestuen var i den 
nordligste del af huset og lærerens værelser ud mod vejen.
I dette hus fik Vinding-børnene deres undervisning gennem 
mere end 50 år under loven af 1814.

1877 - 1940



1877. Skelen Syttes fra Vinding landsby til 
sin nuværende
plads. Skolebygningen indeholdt 2 
Masseværelserqf
lærerbolig til førstelærer Krarup-Hansen. 
på Hh-e es lille
lejlighed til andenlæreren. Børnene deltes i 
fire klasser.

1904. Christen Vnieemno Axø dlnv
ln>fotolæren- tdr. la oV
af skolelodden blev solgt for 600 kr. pr. td. 
Snd.
Skoleloven ændret i 1903.

1910. Forskolen blev bygget - senere 
pedelbolig egderkf-
ter SFO. Der bygges en ny gymnastiksal. 
Dø^muS-r
børn med hveran-dendagsundervismng. 
Etevumefikton-e
fag: Nafurtiistoneg- Fysik. Mølholm 
Snmkolebl ev bygget 
samme ar.

mee.Jkns Sørensnn klevanealson: 
andenlærer. Han var lærer ved skolen til 
dan bles oensineern7i196eiegsdm 
bibliotekar kunne han aflevere et bibliotek 
mø^d 
6000 bind.

1929. Holger Axø dlev førstelærer og i 
1S40ee nævnV fii oveslære- OvsS des 
ssareøetnskoleinspDk-øn - oeivn tdies
fik Axø 1.april 1946. Denne stilling bestred 
han til sin død
1960- 0
1930. erne fik skolen indført svømning pa 
gkoiesnemaet
Det foregik i svømmebassinet i 
Lidobygningen i Mølholm.

1935. Oreni7g me. onoietnnesieje vg 
skolelæge.

eidst i eoesne. EleæallgfvoksehO|megef. S7elle mee 
udvide eller flyt-te nærmere Mølholm? Det endte med en 
udsotvleesfskoten. __ ^
Ny skolelov 11937 med dehng efter 5. kl..

lem^/no.sni l-n n dndes meseentfløfno ler^egi en ny 
gymn^Siksai-en eteo s g <^^ef dat Høns Vsn-hel d me-et .. 
monernesesIe4doidvlsemek0i.a. køjdl-Vale,s7oid-køkSnn , 
velindrettede klasselokaler, lærerværelse og børnebibliotek. 
Den gamle gymnastiksal nedrives. Nu fik skolen plads til at 
give børnene undervisning hverdag.

1940 - 1957

1940. enVeåreto de^ne-ioe dies nittet frn 
vg rotiieskusf
og skolevæsenet bliver købstadordnet.
Der var nu over 200 elever fordelt på 9 
klasser og 6 lærere.

195«. Visning sf-rserån ^log nt mdfør- w.r-æ rervgd7i7g 
ved skolen. Undervisnincjsplarier og skoleplaner for mellem 
skolen forberedes.

1956. Retnirigslirijer for kommende optagelsesprøve til 1.



1944. I nov. mdr. måtte skolen rømmes for 
at give plads til
tysk indkvartering og flere af lærerne var 
gået "under jor
den". Undervisningen foregik nu bl.a. i 
præstegården, mis
sionshuset, Mølholm forskole og hos 
private.

1945. Skolen kunne igen tages i brug.

mellem blev udformet.
Ny skoleinspektørbolig ud mod Vindingvej blev opført.

1957. Skolen fik ret til at kalde sig mellem- og realskole.
Vidnesbyrd blev givet i samråd med lærerrådet. Karakter for 
opførsel, der skal motiveres - blev bevaret til 1971.
Østfløjen, der var budgetteret til 650.000 kr., blev taget i 
brug 1. aug. Skolen havde nu plads til ca. 500 børn. 
1958-loven flyttede delingen efter 5. kl. til 7. kl.

1952. Bygningen fra 1939 blev ud-videt 
med en etage med
4 klasseværelser + lægeværelse. Et 
megetfremsynet sog
neråd + arkitekt Pedersen, Vinding, stod 
for opførelse af
trappetårnet. En meget markant bygning 
mellem den lave,
røde bygning fra 1877 og vestfløjen.
Eleverne kunne købe 
sparemærker en dag ugentligt. Der 
afholdtes forældremø
der om evt. mellemskole ved Vinding 
skole. Skolen adop
terede ’Paula Dan’.

1953. Skolen havde nu 10 lærere og 325 
elever fordelt på 14 klasser. 5. årg. blev 
delt, så de elever, der ikke skal i 
mellemskole samles i en klasse.
Forældremøder blev fore
slået afholdt i årets løb med dansk og 
regnelæreren.

1960 - 1977

1960. "Den blå betænkning". Oversættelse 
af udmærket =
ug, meget tilfredsstillende = ug-/mg+ .... 
Ved skoleåret 60/61 var der 503 elever. 
Tendensen går 
mod udelte 6. klasser.

1961. Skolen fejrede Axøs og Sørensens 
40 års jubilæum.
Første hold elever på 49 til 
mellemskoleeksamen. I efter
året blev lørdagstimerne afkortet. 
Tagetagen i vestfløjen 
indrettes til undervisningslokale.

1962. Forældrene stemte for udelt skole.

1970.Børnehaveklassen startede i pavillonen bag skolen. 
Skolenævn blev oprettet. Linnetområdet kom ind under Vin
ding skoles distrikt. Elevforeningen Pl’s forhold og indhold 
blev vurderet. Skolenævnet arbejdede for "dobbelt" skolesti 
over motorvejen.

1972. 8.-10. kl fik indeordning. Stor elevtilvækst fremmer 
byggeplanerne.

1976. Den nye folkeskolelov trådte i kraft den 1. aug. Med 
9-årig enhedsskole med kursusdelt undervisning. Mobning 
var på lærerrådets dagsorden - trivsel i skolen.

1977. Skolens 100 års jub. blev fejret 1.-3. dec. med 
udstillinger og fest i Idrættens Hus den 16. dec. Der blev 
indkøbt lommeregnere til de ældste elever. 9. kl.arbejdede



5.a - 77%, 5.b -
80 %. Lærerrådet stemte også for udelt 
skole. Lærerne
ønskede fuld dækning for deltagelse i 
lejrskoler. 30 elever
bestod realeksamen, der blev 10 optaget i 
1.g.

1963. Skolen havde nu 24 lærere, 26 
klasser og 787 ske
matimer. Forsøgsvis vidnesbyrd til hver 
elev i 4.-7. kl.
Besøg af UNESCO-studerende fra Kenya, 
Tanganyika og
Sudan. 13 - skalaen blev indført.

1964. Elevpresset på Vinding skole 
voksede. Der måtte
bygges en ny, og de første planer for 
Mølholm skole blev 
anbefalet af fælleslærerrådet.

1968.Pedel Konrad Petersen blev bevilget 
afsked pr.
1.april efter 28 år. Hans V. Hansen blev 
ansat fra samme
dato. Mølholm skole, der havde kostet 4,5 
mio. kr., starte
de den 1 .aug. med 218 elever og 11 
lærere - heraf 7 fra
Vinding Skole. Skoleplanen for Vinding og 
Mølholm skole 
tiltrædes.
Skoleinspektør Holger K. Axø døde den 2. 
nov., dagen ef
ter at være gået på pension.
Viceskoleinspektør Sv. Hald 
blev konstitueret og udnævnt til 
skoleinspektør den 1.dec.
Robert Therkelsen blev udnævnt til 
viceskoleinspektør fra 
den 1. jan 69.

med projektet "Lys og Stage", hvor eleverne fungerede som 
fabrikspersonale.

Vinding Skole 100 år

1978 - 1990

1978. Håndværkerne afleverede 1. etape 
af skoleudvidelsen



med forhal, tandklinik, kontor, lærerv. og 
bib. 566 elever i
26 klasser + 2 børnehavekl., men 5 
vandreklasser.

1979. 2. etape (Uglebo) med 6 klasselok., 
2 børnehavekl.
og fællesrum blev indviet den 7. dec.
Skulle Vindinghallen placeres på 
opvisningsbanen?
11-timers regel for lærerne.
Strukturændring på vej. De 
første edb maskiner "Piccoliner" bliver 
indkøbt. Eleverne 
havde datalære.

1981. Vindinghallen blev indviet den 30. 
jan. med stor fest
for forældre og elever. Hallen var en stor 
gevinst for områ
det. Ansøgning om fagklassefløj blev 
fremsendt. Copydan
startede med opkrævning ved kopiering. 
Ikke-kursusdelt
undervisning for 82/83 blev vedtaget. 
Rapport om forsøg
med samlæsning. 20. marts rejsegilde på 
Oxford-etape 4.

Afsked med Svend Hald

1989. Fik slooten indfc>rt mociuborcining. Decemra1 okonomi
ville blive indfort fra l"0. Målsætnlnger for udviklingsområ
der blev udarbej^t. 21. aprik Fonnmr^shotatet udtirændte.

1990. SkotefrrttfsoMmncjen startet i Ugtebo den 1. aug.
Dick Kiwdsen btev teder af SFO i 1992. Medieværk$ted Nev eteNeret

1983. Mopælab - indviet af Charlotte 
Jensen

1984."Karneval i Vinding", skolens 
aktivitetsdage blev af
sluttet med stor fest i Vindinghallen. Hald i 
VAF:
"Fantastisk, får vi vores fagfløj"? Sept. 85, 
forfatterbesøg.

1986. Hald gik på pension efter 46 år ved 
Vinding skole.
Den 21. marts blev der holdt stor 
afskedsfest i Vindinghal 
len, der var festligt pyntet med forårsgrene, 
påskeklip og 
masser af flag. Torben Lauridsen tiltrådte 
som skole-inspektør den 1. april.

1990 - 2002

1993-95. Arbejdsemner: "Ny skolelov" - 
niveaudeling af
skaffes. "Værdier fælles mål" for skolen.

1998. Byrådets "Budgettilpasning" gav kraftige reaktioner i 
pæd.råd, SU og skolebestyrelsen, der indkaldte borgme
ster Fl. Christensen til en drøftelse af konsekvenserne.



"Den europæiske 
dimension i undervisningen". "Det musiske 
menneske".
"Matematik over alle grænser". Pæd. dag 
"Opvækst i
90’er-ne". Ny tjenestetid for lærerne med 
"U + F + Ø -
timer". "EDB mål". Dannelse af 
"Lærerteams".
Personalesamtaler. Læsning. U-diff.

1996. Så fik skolen den nye fagfløj med 15 
års forsinkelse.
Efter ombygning tages 
hjemkundskabslokalet i brug i sept. 
Kontorerne renoveres og klar til indflytning 
i dec. Skolestart på arabisk, de første 
modtagerklasser oprettes.
4 alternative uger/år starter.

1997. Handleplan "Værdigrundlag" for hele 
skolen 97-99. Der var nu 560 elever i 0.-9. 
klasse, hvilket igen giver loka
leproblemer. Skolebetjent H.V.Hansen går 
på pension og
bliver afløst af Lars Madsen.

Helhedsskolen var nu på vej. Byggeplaner bliver udarbej
det. Ny 10. kl. ordning. Alle 10. klasser samles på "10. kl. 
egen skole" på Vestbygård. Multimedie - informationstek
nologi holdt sit indtog.

2000. "Folkeskolen 2000". Der arbejdedes med: At udvikle 
og synliggøre folkeskolens arbejde. Der skal være sat mål 
for elevernes udvikling i basale kundskaber og færdigheder.
I efteråret sagde skolen farvel til tre ældre kolleger: 
Lena Halle efter 30 år, Ejvind Hansen efter 41 år og Robert 
Therkelsen efter 45 år. Alle tre blev stærkt hyldet ved 
receptioner og festlig underholdning af elever og lærere i 
Vinding-hallen. Anna Grethe Bjerre blev ansat som 
viceskoleinspektør.

2002. Efter mange og lange forhandlinger i pædagogiske 
kredse blev Helhedsskolen også indført på Vinding skole fra 
1. aug.

En ny tilbygning med lyse funktionelle lokaler og et skole
torv blev hjemsted for 0. - 3. klasse. Forskolebygningen fra 
1910 blev nedrevet. Der er nu 29 klasser, 640 elever, 50 
lærere og 16 pædagoger.

Vinding Skole 2005


