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1870 Den første skole i Hou
Omkring 1870 blev der oprettet en privat skole i Hou. En overgang havde den til huse
i Øster Allé 15. Lærerinden var frk. Lind. Det kostede 1 kr. om måneden at have et
barn i skolen.
Senest havde skolen til huse i Søndergade, først i baghuset til nr. 23 og senere i nr.
21.

Hou Skole 1895-96
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I 1890 boede en lærerinde i Hou, hun hed Nelje Rothausen, var født i Fillerup, 22 år
gammel og blev senere gift med gæstgiver Rasmus Rasmussen i Hou.
I 1901 hed lærerinden Ane J. Pedersen.
Den private skole fik i en del år tilskud fra kommunen, og da den kommunale skole i
Hou blev bygget i 1896, søgte den private skole om lov til at bruge bøger og
møblement i den kommunale.
Først da der i begyndelsen af 1900-tallet blev bygget en forskole til den kommunale
skole, blev den private skole nedlagt.

1896 Hou får en kommuneskole
Indtil 1896 måtte børnene i Hou gå til Halling for at komme i skole, hvis ikke de gik i
den føromtalte private skole; men med det stigende indbyggertal i Hou kom behovet
for en kommunal skole her. Gosmer–Halling kommune byggede en skole – den del af
den gamle skole, der vender ud mod Vestergade. Fra 1. maj 1896 oprettedes således
Hou Skoledistrikt, og fra samme dato blev en lærer ansat.

Hou Skole. 1968

Byen voksede fortsat, og i 1907 blev der ansat en lærerinde ved Hou Skole.
Sognerådet overvejede at købe den private skole, men endte med at bygge en fløj til
den eksisterende kommuneskole – det er fløjen langs Skolegade.
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Udhuset ved Hou skole. 1968

Indtil gymnastikhuset – det nuværende Medborgerhuset – blev færdigt i 1920, måtte
børnene i Hou lave deres øvelser i det fri eller i en lejet sal.

Barak ved Hou Skole. 1968
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En ny skolelov i 1937 anbefalede centralisering, og sognerådet vedtog i 1938 at lave
2 fællesskoler i stedet for de 4, der var, men inden det kom så vidt, kom
besættelsen, så de store planer gik i stå. Dog blev Gosmer Skole nedlagt i 1941.
En overgang blev kommunens skolebørn fragtet rundt med skolebus, fordi nogle
klasser gik i Hou, nogle i Fensten og nogle i Halling. Mens børnetallet især i Hou
stadig steg, blev pladsmangelen tilsvarende større, og det blev endnu værre, da
skolerne i både Halling og Fensten blev lukket.

Skolegården. 1968

Midlertidige løsninger i form af barakker og leje af Evangeligehuset blev taget i brug,
ligesom gymnastikhuset blev indrettet til klasseværelser. Og børnene blev kørt til
Randlev til gymnastik og skolekøkken.
Sognerådene i Gosmer-Halling og Randlev-Bjerager kommuner arbejdede i nogle år
på at lave en fælles skole for de to kommuner, men projektet strandede på, at man
ikke kunne blive enige om, hvor skolen skulle ligge.
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Ny Gymnastiksal i 1969 og ny skole i i 1971

Gymnastiksalen 1993

Langt om længe fik kommunen lov til at bygge en ny gymnastiksal. Den blev bygget
ved Skolegade på en mark i den nordlige udkant af byen. Den stod færdig i februar
1969, og således var der lagt op til at bygge en helt ny skole der. Men med
kommunesammenlægningen straks forude lå det ikke alene i hænderne på GosmerHalling sogneråd, det skulle også afstemmes med de øvrige parter i den kommende
storkommune.
Sognerådet fik dog lavet konkrete planer om skolebyggeri, hvilket var svært at
argumentere imod, da området var det hurtigst voksende i den nye Odder Kommune.
Der blev givet tilladelse, og den nye skole stod klart til at blive taget i brug 1. august
1971.
Den gamle skole huser nu Hou Børnehave. Dog er gymnastikhuset blevet til
forsamlingshus for byen under navnet ”Medborgerhuset”.
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1993 ”Herfra min verden går” - Syntese udsmykker Hou skole
Et særligt træk ved Hou Skole er den udsmykning, som kunst- og kulturgruppen
Syntese udførte i 1993. Heri kan man ’læse’ en mængde historie og eventyr fra Hou
og omegn.

Hou Skole 1994, i forgrunden ses nogle af byens borgere, der blev portrætteret i forbindelse med
udsmykningen af skolen

Skolebestyrelsen fik den ide, at skolen skulle udsmykkes, og med støtte fra
Kulturfonden og private sponsorer lykkedes det at samle 360.000 kr. sammen til
projektet.
Til at udføre arbejdet faldt valget på Kunst- og kulturgruppen Syntese, der på det
tidspunkt bestod af Steen Krarup Jensen, Flemming Vincent, Per Johan Svendsen,
Steffan Herrik, Laurie Grundt og Ole Kruse.
Kunstnerne gravede i arkiverne og talte med de lokale, og de udvalgte en række
historier og sagn fra den fjerneste fortid til nutiden. Skolebørnene deltog også, blandt
andet ved at fotografere kendte skikkelser i bybilledet. Det resulterede i en række
store figurer, der blev sat op uden for skolen. Indvendig kom væggene til at vrimle
med trolde og havfruer og drabelige scener af historiens gang i lokalområdet.
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Havfrue. Syntese kunstprojekt, Hou Skole, 1993

I løbet af efteråret var der også foredrag og andre aktiviteter med tilknytning til
projektet. En gruppe elever fra Egmont Højskolen lavede også en film med titlen
”Herfra min verden går”. Det hele kulminerede i indvielsen den 12. november 1993.

Bøddel. Syntese kunstprojekt, Hou Skole, 1993

De udendørs figurer er efterhånden bukket under for vind og vejr, men indvendig er
der stadig meget at se på, trods diverse til- og ombygninger.
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Syntese kunstprojekt, Hou Skole, 1993

Som en hale på projektet lavede Syntese et stort puslespil, som i enkeltbrikker blev
solgt til byens borgere ved havnefesten i 1994. Disse brikker kan man være heldig at
støde på rundt om i de små hjem i byen.

Puslespil, Kunst- og kulturgruppen Syntese, gave til Hou Hallens Venner, 1994
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Hou Skole udgav i
forbindelse med projektet
en lille bog med titlen:
”Herfra min verden går”.
Den beskriver baggrunden
for udsmykningen,
samtidig med, at den
fortæller lokalhistorie, som
også er hovedtemaet i
udsmykningen.
Bogen kan lånes på
biblioteket eller ses på Hou
Lokalhistoriske Arkiv.

Til- og ombygninger i 1998
og 2005
Inden 7. klasse blev flyttet til
Odder o. 2010 blev der brug for
flere klasseværelser, så en
tilbygning kom til i 1998 med 4
klasseværelser og fællesrum.

Hou skole. Tilbygning fra 1998

Endelig blev der foretaget
en større ombygning i
2006. Der blev bygget en
ekstra etage på vestenden
af to af fløjene og
indrettet ny aula, it-lokale,
bibliotek, skolekøkken mv.

Hou Skole. Tilbygning 2006

Kilder:
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•
•
•
•
•

Hou Skole i 100 år (1996)
”Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker” (Udg. af Odder Dagblad 1908-1909, genoptrykt af Orla
W. Bogtryk/offset i 1977)
Chris, Anders og Hanne Hansen: Herfra min verden går (1993)
www.arkipartners.dk/Hou.asp
www.ilk.dk/listing.hou-skole
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