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Indtil 1896 var Gosmer Halling Sogn opdelt i 3 skoledistrikter, Fensten, Gosmer og 

Halling, men i 1896 fik Hou sin egen folkeskole og dermed sit eget skoledistrikt. Før 

den tid gik Hous børn i Halling skole eller i Hou Privatskole.  

Sognet var opdelt i 4 skoledistrikter indtil 1940, hvor sognerådet besluttede på 

baggrund af den nye skolereform fra 1937 at nedlægge Gosmer Skole og fordele 

Gosmers skoledistrikt imellem Fensten og Halling skoler. Disse skoledistrikter gjaldt 

indtil 1958, hvor Halling Skole blev nedlagt, da man havde besluttet at bygge en ny 

hovedskole i Hou for hele Gosmer Halling Sogn.  

Den 20. juli 1894 modtog sognerådet en klage fra læreren i Halling, at der skulle 

gøres noget i Halling skole, da der var for mange børn til, at han kunne give dem en 

tilstrækkelig god undervisning.  

Sognerådet svarede tilbage (nøjagtig som hvis det var i dag) – at Halling Skole ikke 

var oppe på det anbefalede antal børn, og da der ikke var klager fra beboerne, var 

det ikke et tilstrækkeligt grundlag til at foretage noget videre foreløbig.  

Men den 1. februar 1895 modtog sognerådet en anmodning fra beboerne i  

Halling, om at få bygget en folkeskole i Hou. Og sognerådsmedlemmerne Thomas 

Frandsen og Anders Joh. Rasmussen udnævntes til at tage til Provsten for at søge 

oplysninger om sagen.  

  

Klagerne fra Halling blev medvirkende til, at Hou fik den første folkeskole i 

1895  

  



Klager over skolestien fra Hou til Halling, klager over for mange børn i Halling Skole, 

og et krav om at få etableret en vej til Hou. Alt sammen noget der vidnede om, at der 

kom mange børn fra Hou til Halling Skole. I Hou havde fiskerne oprettet en 

privatskole, men alle forældre havde selvfølgelig ikke råd til at få deres børn i 

privatskole. Ballademagerne blev smidt ud af privatskolen, og var dermed henvist til 

den nærmeste folkeskole, som var Halling Skole. Hous befolkning voksede og folk fik 

dengang mange børn ofte 10-15 stykker. De mange børn fra Hou pressede skolen i 

Halling og sognerådet besluttede derfor at bygge en folkeskole i Hou i 1895.   

Fiskerbørnene fra Hou var heller ikke populære udenfor Hou – de var berygtede for 

deres dårlige opførelse og var årsag til, at børnene fra Hou i mange, mange år havde 

et dårligt ry.  

 

 
Uddrag fra sognerådsprotokollerne  

31.7.1907 tegningerne over tilbygningerne til skolerne i Hou, Halling, Gosmer og 

Fensten godkendes– tilbygningerne var et ekstra klasseværelse til de 

mindste børn. (forskolen)  

 

14.9.1907 blev tilbuddene åbnet. Her kan man se prisudviklingen fra dengang i 

1895, hvor Hou Skole blev bygget for 2650 kr. og nu en tilbygning 

med et klasseværelse og en lejlighed ovenpå til 3792 kr. 

 
16.8.1909 

 



sognerådet vedtog at leje Gosmer Forsamlingshus til gymnastiksal 

for Gosmer Skoles elever, medens der blev bygget nye 

gymnastiksale henholdsvis i Fensten og Halling  

3.3.1910 vedtog sognerådet at bygge gymnastiklokaler i Halling og Fensten, 

men leje Gosmer Forsamlingshus i Gosmer  

 
 

 

1910 Sogneråd  

Jens Rasmussen, Søren Jensen, L.P. Hansen, Johan Richardy, Rasmus Andersen 

sognerådsformand, Jens Jensen, A. Frederiksen, Kristen Nielsen, L. Andreasen. 

10.1.191

1 

Skoledirektionen meddelte sognerådet, at ministeriet havde godkendt 

tegningerne til de 2 gymnastiksale i Fensten og Halling 

 
17.1.191

8 

besluttede sognerådet at udskifte taget på Fensten og Halling 

gymnastiksale, fordi tagene var utætte. Pandepladerne blev solgt og 

erstattet med tagpap.  

Niels Hansens enke overtog rengøringsjobbet på Halling Skole og 

gymnastiksal for en sum af 150 kr. regnet fra april til april.  

Tilbuddene på tækning af Fensten og Halling gymnastikhuse åbnedes, 

og arbejdet gik til Th. Frandsen og snedker P.M. Pedersen, Hou for en 

pris af 290 kr.   

 

19.4.191

9 

modtog sognerådet en ansøgning fra samtlige lærere i kommunen om 

dyrtidshjælp – dette bevilliges således:  

lærer Johnsen, Hou kr. 375,- lærer Jensen, Gosmer kr. 300,- lærer 

Grove, Fensten kr. 300,- og lærer Nielsen, Halling kr. 200,- 

(lærerinderne skulle åbenbart ikke have noget).  

 

11.1.193

8 

beboerne i Halling og Hou skoledistrikter ønskede at oprette et 

forældreråd for hvert skoledistrikt 

I 1937 var skolevæsenet stadig delt i en landsbyordnet og købstadsordnet 

skole, hvorfor børn fra landdistrikterne ikke havde adgang til 

mellemskolen. Loven lagde derfor op til en opbygning af centralskoler i 

landdistrikterne med henblik på at dæmme op for denne ulighed, og 



den havde til formål at styrke landsbyskolernes faglige undervisning. 

Men moderniseringsinitiativerne blev forsinket af 2. verdenskrig og 

efterlod en væsentlig forskellig skolegang mellem land og i by 

11.4.193

8 

indkaldte sognerådet til skolemøde på Turisthotellet i Hou på baggrund 

af den nye skolelov af 18. maj 1937. Lærere, lærerinder, 

skolekommission og samtlige forældreråd fra kommunens 4 skoler. 

Temaet var nedlæggelse af skoledistrikter, og der var 4 forslag til 

diskussion.  

1. Centralskole for hele kommunen  

2. To fælles skoler for hele kommunen  

3. To fællesskoler 1 for Hou og 1 for resten af kommunen  

4. Bibeholde og istandsættelse af 3 af kommunens skoler – 

Halling eller Gosmer skole nedlægges.  

  

I de efterfølgende år var skoleplanerne oppe at vende mange gange og 

med skiftende planer og ideer – krigen satte dog en stopper for 

byggeplanerne, men den 26.november 1940 besluttede sognerådet at 

nedlægge Gosmer Skole og lærer Jensen indvilligede i at flytte til 

Fensten Skole.  

 

26.1.194

2 

sendte skoledirektionen for Århus Amt et skema til udfyldning til 
sognerådet, hvor de bad dem udfylde i hvilket omfang ”Folkeskoleloven 
af 18.5.1937” var blevet gennemført i kommunen ved udgangen af 
december 1941.   

Denne rykker satte igen gang i skoledebatten. Den 15.10.1943 

afholdtes der valg til forældrerådet for Hou Skoledistrikt. Valgt blev 

Niels Højen, Hou, Henriette Würtz, Hou og Vognmand Rudfeldt, Hou – 

Skolekommissionen fremsatte ved denne lejlighed en udtalelse 

angående den nye skoleordning, som gik ud på, at kommissionens 3 

medlemmer anså 2 fællesskoler for den bedste løsning, derimod anså 2 

af kommissionens medlemmer en Centralskole ved Gersdorffslund for 

den heldigste løsning. Og sådan bølgede det frem og tilbage 

14.1.194

3 

gik bølgerne højt og forslaget lød nu på at nedlægge samtlige skoler i 

kommunen og bygge 1 fælles hovedskole for hele kommunen med 4 

klasser samt en to klasse forskole, samt en ny forskole med 2 klasser 

beliggende mellem Gosmer og Fensten 

 

1.1.1943 var børneantallet i kommunen:  

I Hou Skole var der 44 børn 

I Halling Skole var der 30 børn og  

I Fensten Skole var der 68 børn 

I alt 142 børn 

28.11.1950 sendte sognerådet en ansøgning til Amtets skoledirektion om tilladelse 

til at indrette 2 klasseværelser i gymnastiksalen.  

  



 

 

20.11.1950 undervisningsplaner blev godkendt med 3 klasser i Fensten og 4 

klasser i Hou, men en undervisningsplan for en 2- klasse skole i Halling 

blev også forelagt og godkendt som en fast ordning 

26.2.1951 var der stor uenighed om Halling Skole, men sognerådet fastholdt 

planen fra den 20.11.1950 

23.1.1953 Den blev der igen, igen afholdt møde vedr. skolerne – og her kom 2 

forslag til afstemning.  

1. En skole ved Hou og 1 skole ved Hedemarken – 6 stemte for 

2. En skole i Hou med forskole – 3 stemte for 

Arkitekt Ali Rasmussen blev overladt opgaven at udarbejde tegninger 

25.10.1955 Den meddelte kredslægen at toiletforholdende og belysningen i 

skolestuerne på Fensten og Halling skoler skulle forbedres. Pga. det 

forestående skolebyggeri i Hou søgtes dispensation for 

toiletforholdene. Belysningen blev bragt i orden. Yderligere blev 

pissoiret på Hou Skole istandsat 

19.4.1967 nedbrydning af Halling gymnastiksal og skur 

 

Halling Skole fungerede som selvstændig skole indtil 1957, og herefter blev den 

benyttet til gymnastik, sløjd og lærerbolig indtil 1967.   

 

  

Kilder:  

Gosmer Halling Sogneråds protokoller  

Artiklen er skrevet efter sognerådsprotokollerne af Gunhild Hoe 2022  


