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SKOLEHISTORIE I GRUE
1700-tallet

• Fra gammelt av var det kirken som sørget for at barn fikk opplæring i 
den kristne tro. Annen undervisning var en privat sak.

•

• 23. januar 1739

• underskrev Kong Christian VI loven som innført skoleplikt i Norge.

•

• Loven om allmueskolen på landet i Norge

• …… slik at alle og enhver, også de fattigste barna overalt på landet 
kunne undervises grundig i kristendom, og også i å lese, skrive og 
regne, fordi slike vitenskaper er nyttige for alle, av hva stand og vilkår 
de enn måtte være…….
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• 10. desember 1742

• Skoleplanen for allmueskolen i Grue er ferdig

• Grueskolens mål skulle være:

• Grundig undervisning i kristendom og lære å lese i bok.

•

• 14. januar 1743

• EN MERKEDAG I GRUES HISTORIE:

•

• Første skoledag i allmueskolen i Grue

•
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• OMGANGSSKOLER

• Grue ble inndelt i distrikter. Hvert distrikt fikk en skoleholder. 
Skoleholderen måtte være minst 22 år, eksamineres av presten og 
prosten, og så godkjennes av biskopen. 

• Skolen flyttet så fra gard til gard, på omgang, slik at skoleveien ikke ble 
lengre enn at elevene kom tidsnok til skolen på morgenen, og i tide 
hjem om kvelden. Elever sluttet etter hvert som skoleveien ble for 
lang, og nye elever kom inn etter hvert som de fikk overkommelig 
skolevei. Denne flyttingen fra gard til gard skulle gå slik at 
skoleholderen rakk rundt i distriktet sitt fire ganger i løpet av året. (s. 
37)

•
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1800-tallet

• Skoleloven i 1827
• Lov angaaende Almueskolevesenet paa landet

Loven sier at alle barn skal ha undervisning ”i det mindste 3 eller, hvor 
dette måtte findes ugjørligt, 2 Maaneder af Aaret.”

•

• Fagkretsen skulle være: 
• ”Læsning forenet med Forstandsøvinger, Religion, Bibelhistorie og 

salmesang.”
• I Grue er det fortsatt omgangsskoler, men nå blir det også noen faste skoler 

i leide lokaler, Mosegrein i 1828, Voll i 1845, Ingelsrud i 1848.
•

• Grue fikk sin første skolesal i kommunal bygning i 1858. Da ble 
Klokkergarden, bygningen som fortsatt ligger rett nord for Grue kirke, bygd 
som kombinert skole- og kommunehus.
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• Skoleloven i 1860. 

• Loven krever at alle kommuner skal deles i kretser. Skolen skal helst holdes i spesielt oppførte eller leide 
lokaler. 

•

• Fagkretsen skulle nå være lesing, kristendomskunnskap, utvalgte stykker fra lesebok, sang, skriving og 
regning.

•

• I udelt skole skulle undervisningen vare i 12 uker årlig, i delte skoler 8 uker årlig i hver avdeling. (s. 77)

•

• I 1869 var det oppført 17 kommunale skolehus og ”rodestuer” i Grue. Skolehusene hadde lærerboliger, og til 
noen av dem ble det kjøpt ”lærerjord” og bygd uthus, slik at læreren og hans familie kunne drive jordbruk.  
”Rodestuene” ble utstyrt med små hybler, der læreren bodde når han underviste i kretsen. (s.79) Den siste 
omgangsskolen, Frysjøsletten omgangsskole, ble nedlagt i 1879. Dermed var en epoke i Grueskolen slutt. I 
1885 var det ansatt 15 lærere, og to av dem var kvinner! (s. 86, 87)

•

•
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Lærer i Grue ca. 1900
Wådeland, Hekton, Tagestad, Maanum, pastor Breder, Nordgaard, Sandnes Bremnæs Masshus

Jhohansen, Østberg, Gran, Grimstad, Sund, Olsen
Fougner, Hansen, Noreng
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• Skoleloven i 1889 

• 26. juni 1889 undertegnet Oscar II 

• Lov om Folkeskolen paa Landet. 

• ”I ethvert Herred skal det være det fornødne Antal Folkeskoler, hvis 
formaal det skal være at medvirke til Børnenes kristelige Opdragelse
og til at meddele dem den Almendannelse, som bør være felles for 
alle Samfunnets medlemmer. Skolen er syvaarig, beregnet på Børn
mellom syv og fjorten aar.” (s. 95)

• Loven innførte geografi, historie, naturkunnskap og de praktisk-
estetiske fagene ”tegning, haandgjerning og legemsøvelser” som 
obligatoriske fag. Med denne loven fikk kristendomsfaget noe mindre 
plass, og allmenndannelse ble et bærende prinsipp.
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• Skoleplanen for allmueskolen i Grue er ferdig i 1892.

• Denne planen preget skolevesenet i Grue helt fram til innføring av 9-
årig skole i 1963/64.

•

• I Grue ble det fra 1892 opprettet fire egne skoler, på Finnskogen, 
Jaren, Kvernbakken og Høyby, for faget ”haandgjerning, Det ble gitt 
adgang til fritak for de elevene som fikk lang vei, men det viste seg at 
sentralisering av undervisningen ikke var holdbar. Fraværet ble høyt, 
og i år 1900 vedtok skolestyret en ordning med ambulerende sløyd-
og håndarbeidslærere. ”Undervisningen i handgjerning gives i to uger
i træk, særskilt for gutter og for piger ved hver av kommunens delte 
kredse..” Denne ordning holdt seg helt fram til 1950-60 tallet. (s. 105)

•
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Elevtallet var høyt gjennom hele 1800-tallet, lavest i 1870 med 935elever, høyest i 1867 med 1106 elever. (s. 85)



1900-tallet

• Årene fram til 1920 var økonomisk oppgangstid i Grue, noe som kom skolene i 
kommunen til gode! Det ble investert i skolebygg, noen av dem store to- og tre-
etasjes bygninger, med høye, luftige klasserom, store vinduer og egne rom for 
sløyd- og håndarbeidsundervisning. Skoleutbygginga gjorde Grue til en 
foregangskommune. Stor, hvitmalt skolebygning i to-etasjer sto ferdig på 
Kirkenær i 1911. Så fulgte Grinder skole i 1915. Deretter fikk Frysjøberget, 
Svullrya, Bjerke, Refset, Tjura, Lystad, Skjelmerud egne skolehus. (s. 111) 

•

• I 1911 vedtok skolestyret å innføre fritt skolemateriell for alle elever, gjeldende 
fra 1. juni 1912. Fram til denne datoen var det foreldrene som måtte sørge for 
bøker og skolemateriell til egne barn. Hvis elever manglet nødvendige skolesaker, 
skulle læreren kjøpe inn og få refusjon fra fattigvesenet. Dette var en ordning som 
tydelig markerte de sosiale forskjellene i lokalsamfunnet.
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• 1923 fikk Grue en ny skoleplan, som endret noe på timefordelinga. 
Kristendomsfaget fikk færre uketimer, til fordel for orienteringsfagene, og 
heimstadlære ble nytt fag i småskolen. Eksamensordningen ble uforandret, 
med skriftlige prøver i norsk og regning og en muntlig eksaminasjon av 
avgangselevene. Karakterskalaen var Særdeles godt, Meget godt, Godt, 
Antagelig, Uantagelig. Hvis en elev fikk karakteren Uantagelig i et eller flere 
fag, måtte eleven fortsette ett år til på skolen og fikk ikke stille som 
konfirmant. Etter fylte 15 år kunne vedkommende skrives ut fra skolen, selv 
om avgangsprøvene ikke var bestått.(s. 115, 116)

• De harde trettiåra.
• Det var omfattende krise i verdensøkonomien i 1929, og i 1931/32 ble 

dette merkbart også for Grue, og for skolebudsjettet. Beløpet til fritt 
skolemateriell var snaut, og skolene slet med gamle bøker. I noen av 
kretsene hadde elevtallet sunket, og det ble reduksjon både i klassedeling 
og timetall. (s.124, 126)
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• Ny nasjonal skolelov ble vedtatt i 1936. Med denne loven overtok 
staten en større del av utgiftene til skoleverket. 

• Normalplanen av 1939 kom med bestemmelser om «minstekrav», til 
utstyr og lokaliteter, men også til skolens faglige innhold. 
Gruppearbeid, individuelt arbeid i eget tempo og 
arbeisskoleprinsippet skulle inn i skolene. Gjennomføring av 
Normalplanens ideer stoppet opp. I Grue som i andre kommuner, 
kom krigen og satte en stopper for dette.(s.127)
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• Krigsåra

• Til tross for restriksjoner og forsøk på påvirkning i skolen fra 
okkupasjonsmaktens side, fortsatte mye av skolestellet som før i Grue, og 
selv om Normalplanens nytenking måtte legges til side, skjedde det også 
noe positivt. Grue realskole ble etablert i 1942, og var i kontinuerlig drift 
helt fram til 1967, da niårig skole var i gang i Grue.

• Rasjoneringen under krigen førte til at det også i skoleverket ble satt fokus 
på naturalhusholdning og matauk. Elevene hadde skolehage, og det ble gitt 
onnefri. Storskolens elever fikk bær- og potetferie i tre uker. Fra 1944 
begynte det å bli vanskelig å gjennomføre normale skoledager. Det ble etter 
hvert lærermangel. Vinteren 1944/45 var det flere klasser som var uten 
lærer, og skolestyret i Grue hadde ikke annet valg enn å erklære 
«skolestans». (s.128,129)
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• Sentralisering

• Da krigen var slutt, hadde skolestyret i Grue mange utfordringer. 
Normalplanens retningslinjer var lagt «på is» og ble nå tatt opp igjen. 
Det var 20 skolekretser i kommunen, og flere av disse hadde 
synkende elevtall. Både økonomien og muligheten for å få kvalifiserte 
lærere på alle skoler var vanskelig. Kroppsøving kom inn på 
timeplanen i Grueskolene i 1948, og det samme gjaldt på 50-tallet 
også faget engelsk. I mange av de små kretsene var det motstand mot 
sentralisering, men elevtallet i kretsene fortsatte å synke, og i 1954 
sto Namnå Sentralskole ferdig, og i 1958 var samtlige kretsskoler på 
Skogen sentralisert til Svullrya. Nye utfordringer som følge av 
sentraliseringa var behov for skoleskyss. Dette ble en ikke uvesentlig 
utgiftspost for skoleverket.
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• Ny nasjonal folkeskolelov vedtatt i 1959, nå for første gang samme lov for 
både by og land. Loven ga kommunene adgang til forsøk med ni-årig
obligatorisk enhetsskole. Den nye loven gikk inn for så stor klassedeling 
som mulig, dvs. fra fådelte til fulldelte skoler.  

• (s. 143) Flere forhold pekte mot ytterligere sentralisering. I Grue var det nå 
ni skoler. Disse var: Bjerke, Risberget, Jaren, Refset (inkl.Skjelmerud), 
Namnå, Tjura (inkl. Frysjøberget), Grinder, Kirkenær, Svullrya. Flere av disse 
var 2-delte eller 3-delte.

• Der hvor avstandene gjorde det mulig, burde det bli fulldelte skoler, ble det 
hevdet. Skolestyret vedtok derfor 14. mai 1962 ny kretsordningen ved 
overgang til 9-årig enhetsskole. 

• Det ble nå fem barneskoler, Refset, Namnå, Grinder, Svullrya og Kirkenær, 
og 1963/64 ble siste året med 7-årig folkeskole i Grue. (s.144, 145)

19.07.2019 Gudbjørg, Aud og Ole Reidar 17



19.07.2019 Gudbjørg, Aud og Ole Reidar 18

1964 - Et skille i Grues skolehistorie, 

9-årig obligatorisk skole innført (s. 403)

Grue Ungdomsskole startet med sitt første kull 7.-klassinger høsten 1964. Elevene fra 1. til 6. klasse var 

sentralisert på de fem kretsskolene. Ungdomsskolen ble organisert etter en forsøksmodell for 9-årig skole fram 

til 1974.

(s. 407)



• «Utdanningseksplosjonen”

• 1969 – Lov om 9-årig grunnskole

• 1974 – M 74, ny mønsterplan

• 1987 – M 87, ny mønsterplan

• 1997 – L 97, 10-årig grunnskolen og skolestart for 6-åringer

• 1998 – Skolefritidsordningen lovfestet i Opplæringsloven 
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• Sentralisering i 2009

• Barneskolene Grinder, Namnå, Refset og Svullrya blir sentralisert til 
Kirkenær. Kirkenær barneskole og Grue ungdomsskole blir ombygd og 
bundet sammen med et nybygg. Nybygget inneholder auditorium, 
kantine og nye undervisningsrom. 

• 24. februar 2009 er første skoledag på

• Grue barne- og ungdomsskole.

• Skoleåret 2009/2010 hadde skolen 590 elever.

• Elevtallet skoleåret 2017/2018 er 460.
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Kilde: «Skolene i Grue gjennom 250 år, 1739 -1989» 
(Utgitt av Jubileumskomiteen for skolenes 250 års feiring i Grue) 
(Sidehenvisningene i teksten er til denne boka)
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Bygda vår slik vi kjenner den etter noen justeringer på 1960 tallet
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Kirkenær skole Nes skogen skole Rotberget skole

Grue Ungdomsskole Bjerke skole Løvhaugen skole

Namnå skole Risberget skole Linna skole

Grue Finnskog skole Skjelmerud skole Vålberget skole

Refset Skole Jara skole Monsrud skole

Grinder Skole Tjura skole Løvberget skole

Frysjøberget Askogsberget skole

Skasenden Skole Lystad og Stampetorpet
Storberget skole
Morttjernsberget
Sorknes skole
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Gårder i Grue det ble holdt skole før og i tillegg til de 
kommunale skolene

Jakopstuen, 
Noggarn Sorknes

Høyby Møllerud

Kingelsrud
Ingelsrud

Kirkenær gård AK Tangen

Mosegrein Klokker gården Bjerke

Pixrud Furulund Revholtet

Sandberg Skara , Bjerke, 
Teigen og Nes

Sund



Praktiske kunnskaper

Når prestene sukket over barnas og allmuens "vankundighed" var det boklige 

kunnskaper og spesielt kristendomskunnskapene som var deres mønster og ideal. 

For alle barn var likevel den viktigsted opplæringen de praktiske kunnskapene de fikk 

ved å være med i arbeidet hjemme på gårdene, i husholdningene, med foreldrene i 

deres forskjellige arbeidsoppgaver på sjøen, i skogen og på fjellet, i håndverkernes 

verksteder og kjøptmennens handelsboder. For barn av bønder og arbeidsfolk var 

slik opplæring lenge det som satte dem i stand til å forsørge seg i voksen alder, 

mens formalisert skolegang i løpet av 1700-tallet ble en viktigere del av utdanningen 

for folk i de øvrige lag av befolkningen.
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Askogsberget og          Helgeberget skole (Galleri Tysken)
Bygget 1870 Flyttet 1898  Siste skole dag 1949  Revet  1987               Bygget   1870   Flyttet   1898  nedlagt  1920   Står enda 
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Løvberget og            Løvhaugen skole
Bygget  1879    Nedlagt    1949        Revet  1961                     Bygget  1867        Nedlagt   1957         Grendehus 
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Rotneberget skole
Bygget  1870      Lagt ned     1956        Hytte
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Monsrud og            Morttjernsberget skole
Bygget   1866     Nedlagt 1941  Gruetunet           Bygget  1860     Leirskole fra  1988   
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(Mellembråten) Linna skole og Storberget
Bygget  1890       Nedlagt 1958   Fritidsbolig            Bygget   1910     Nedlagt 1931  Flyttet til Tanken og Brant da besintanken og Kroa brant
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Svullerya og      Kirkestua skole
Bygget  1923   Nedlagt  1976   Skogfinskmuseum  Kirkestua er benyttet til undervisning ved flere anledninger
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Svullrya Skole
Bygget  1976      Nedlagt i 2015 Inneholder Bibliotek og barnehage
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Vålberget og               Skassenden skole
Bygget i 1879   Nedlagt 1946   Står fortsatt                  Bygget 1880    Nedlagt  1956    Fritidsbolig
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Frysjøberget skole      og         det gamle skolebygget
Bygget 1919   Nedlagt  1960  Bolighus        Bygget 1869    Revet    ? 
Den gamle skole stua ble først satt opp ved Gjteryggen men flyttet ned til kollen nedenfor  skolen
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Et lite dikt fra Frysjøberget

I hvit drakt mot grønn skog 

- kneisende på kolle   over blå sjø -
ligger den der,         minner meg 
om at her ble livets elementære 
regler     fra en loslitt katekismus            
prentet inn i en lyslugget 
guttepjokk i stuttbukser,

• Min skole
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Tjura skole            og           Tjura skole ( Tuneberg skole )
Bygget  1920   Nedlagt  1964   Lokaler for Solør Slektshistorielg Stiftet 1978      Bygget  1863  Nedlagt i 1921  Bolig

19.07.2019 Gudbjørg, Aud og Ole Reidar 38



I stua til AK Tangen

• Lærer er Ellen Vangerud
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Grinder skole 
Bygget  1915   Nedlagt i2010
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Pixsrud skole
Bildet tatt  ved et «Kvesotmøte» ca 1900
Bygget av skole kommisær Lars Bjørneby Grinder gard       Nedlagt 1915       Revet  1916  
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Bjerke skole
Bygget 1924    Nedlagt  !964        I bruk som lager
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Denne bygningen ble benyttet til skole og er i dag Nordkvenna, Nesskogen. Denne er  nesten uendret 
innvendig med  noe gammelt inventar
Nesskogen skole  Bygget 1898 Nedlagt  1963    Grendehus
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Den siste kretsen med omgangsskole, Bjerke

• 1. «Skolehuset» Bjerke

• 2.  Nes, startet med småskolen

• 3. Teigen

• 4. Vestre Skara
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Refset        og           Skjelmerud skole
Bygget  1924  Nedlagt  2010        Bygget   1926    Nedlagt  1962 
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Risberget gamle skole        og          Risberget skole
Tatt i bruk 1879   nedlagt i 1936       Bygget i 1936   Nedlagt i 1963
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Namnå skole        og          Namnå skole ( Kvernbekken)
Bygget  1954       nedlagt   2010   Barnehage           Kvernbakken skole  1902       Nedlagt  1954   Privatbolig
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Sorknes skole       og           Jakobstuen skole
Bygget  1863 Ved Brenna  Flyttet til Rensmoen Nedlagt 1954     Huset er enda i bruk
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Kirkenær skole         og          Klokkergården
Bygget 1911    Revet 1971            Bygget   1958  Brukt som en folkestue  Fortsatt i bruk
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Folkestue, Lærerboligen, Klokkergården

• Oppført 1858. Her var det 
skolestue i andre etasje mot syd 
og kommunestyresal. Første 
etasje var det lærerleilighet. Det 
var skole i hele andre etasje fra 
1894 til 1910. Enda en tid ble 
klasserommene brukt til skole . 
Etter dette ble hele huset brukt 
til bolig. Speiderne hadde oså
tilhold her i mange år
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Grue Barne- og Ungdomsskole
Bilde tatt april 2018
Barneskolen bygget i 1971                               Ungdomsskolen bygget  i 1964
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Jaren skole
Bygget  1860  ved Snapa Gullhaugen  Flyttet til Sund og tatt i bruk 1892 Nedlagt 1963   Bolighus
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Bibliotek i Grue

• Grue Almuebibliotek

• Vedtatt opprettet 31. juli 1880. Det 
ble valgt tre menn som skulle stå 
for utlåninga og lærer Hegdal skulle 
være bibliotekar . Boksamlinga 
skulle oppbevares i Grue 
kommunehus (klokker gården)

• 31. januar 1873 besøkte presten, 
Bjerke skole og protokolerte.  « 
Læreren lovte å hente den skolen 
tilkommende part av et 
sognebibliotek som skulle bro på 
Voll, og å sette ensubstriksjon i 
gang for å anskaffe et 
skolebibliotek.» Opplysninger kan 
tyde på at dette befant seg på 
Pixrud skole

• I 1892 fikk Grue statsmidler til 
skolebibliotek,  under forutsetning 
at kretsene måtte yte like mye selv.
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Etter initiativ fra presten Hesselberg i 1831 ble det dannet et soknebibliotek for Grue. Det 

var 37 medlemmer i 1831, 75 i 1842. 

Det var kirkesangeren som sto for utlånet i sakristiet etter gudstjenesten. I 1849 hadde 

biblioteket ca. 400 bøker.

På den tiden hadde kommunen også et eget bibliotekvesen.

31.juli i 1880 ble det vedtatt i herredstyre i Grue at de skulle godta tilbudet fra lærerne om 

å overta hele boksamling mot å overta gjelden på kr. 110,-. Det ble oppnevnt et styre for 

boksamlingen, og en av lærerne skulle være bibliotekar mot ei høvelig betaling. 

Boksamling, på 316 bind, skulle oppbevares på Grue kommunehus (Klokker gården). 

I oktober samme år garanterte herredstyre boksamlingen for minst ti år og at de skulle 

bevilge kr. 20,- pr år for å vedlikeholde den. Låneavgiften skulle være kr. 1,- år.
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Boksamlingen ble flyttet fra Klokkergården, og var i en periode plassert på Kirkenær 

Folkeskole. I 1958 sto rådhuset ferdig og klart til innflytting, boksamlingen ble da flyttet dit.   

I 1980 flyttet biblioteket nærmere sentrum, til ‘det gamle bankbygget’. Etter som 

boksamlingen ble større så ble disse lokalene for små. I 1997 ble biblioteket flyttet til 

moderne og lyse lokaler i underetasjen i Grue Sparebank. Denne beliggenheten var sentral.

Vi er igjen på flyttefot. Etter nesten 60 år så er vi tilbake på Grue rådhus og i nærheten av 

skolen - vi kan vel si at ringen er sluttet.

Nær sagt alt er i endring og det skjer raskt, dette gjelder også driften av bibliotek. I den tiden 

vi nå er inne i så trenger vi ikke lenger så stor plass til bøker. Nå trenger vi plass til ulike 

aktiviteter som gjerne gir ‘liv og røre’ på biblioteket. Men for all del, bøkene har og vil i all 

overskuelig fremtid ta mye plass i biblioteket – slik skal det være! 

I et bibliotek er det plass til alle, gammel som ung og liten eller stor.

Anne-Grete Bråten



Fru Hansens bibliotek Grøset Tatt ca, 1920
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