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Gosmer Halling Sogns skoler og skoledistrikter indtil 1970 

Med udskrift fra sogneprotokollerne 

 

Den 29.7. 1814 blev der vedtaget en skolelov, hvor der stod, at man havde 

syvårig skolepligt. På landet hver anden dag og i byerne hver dag. Ferierne 
blev tilrettelagt efter landbrugets behov for børnenes arbejdskraft. 

Målsætningen for folkeskolen var at danne gode kristne, nyttige og loyale 
borgere. Der var tilføjet en instruktion til læreren i loven, som lød således: 

Læreren skulle håndhæve normer, hygiejnen og varetage undervisningen. Det 

er lærerens pligt at sikre, at børnene blev velopdragne og dannede mennesker. 

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, 
som fiskerne havde oprettet i 1870. Privatskolen fik offentligt tilskud og blev 

derfor nedlagt i 1907, da det offentlige tilskud ophørte, fordi Hou Skole blev 

udbygget med en forskole til de mindste børn. 

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. Først 
i 1959 gik man fra at undervise 2 klasser sammen (2. og 3.klasse sammen og 

4. og 5. klasse sammen og 6. og 7. klasse sammen – dengang kaldet 2.a og 
2.b – 3.a og 3.b og 4.a og 4.b) 1. klasse med de mindste børn, dengang kaldet 

forskolen, blev undervist for sig selv. 

Den nye skole, Skolevænget 1, Hou blev dog først en realitet i 1971, og indtil 
da foregik undervisningen for de 7 klasser i Hou Skole, Halling Skole og i 

Fensten Skole. Børnene blev kørt rundt til de forskellige skoler med skolebus. 
En overgang måtte man også låne lokaler på Randlev Centralskole til sløjd og 

husgerning, og al den transport frem og tilbage gik ud over 
undervisningstiden. 

En nye skolelov blev indført i 1937, men først i 1959 blev den indført i Gosmer 
Halling Sogn og måske derfor fik Hou børnene det ry, at de ikke havde lært det 

pensum de skulle, og det fik de at mærke, da de kom på Odder Private 
Realskole efter 7. klasse. De forældre, der havde råd dengang, og de børn som 

var dygtige nok, blev derfor sendt på Odder Private Realskole allerede i 1. 
mellem svarende til 6. klasse.   
 

Den nye skolelov 1937 
 

”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 væsentligt forskellig skolegang på 
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land og i by”. Opbygningen af en centralskole eller hovedskole i Gosmer Halling 

Sogn blev først en realitet i 1971. 

Jeg kan endnu høre min mor sige, da den nye skole blev indviet i 1971, ”og 

det tog de så 30 år om”. 

Fensten Skole, Fenstenvej 23 
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Fensten gl. skole1894 

Foto: Fensten skole 1927 – Skole fra 1897 til 1963 

1886–1940 Gosmer Skole, Gosmervej 65 

Foto: Gosmer Skole bygget i 1886 

1898 – 1958 Halling Skole, Spøttrupvej 5 



4 

 

Foto: Halling Skole 1930 

I 1898 byggede man også en ny skole i Halling. Skolen ses i billedet ude til 
højre med klasseværelset og bagved gymnastiksalen – men skuret længst til 

venstre blev bygget til vejmandens tromle og brandslukningsudstyr. Halling 
Skole fungerede som selvstændig skole indtil 1957, og herefter blev den 

benyttet til gymnastik, sløjd og lærerbolig indtil 1967.   

1895 – 1971 Hou Skole, Skolegade 15, Hou 

Foto: Hou Skole 1968 
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Skolefoto 1958 – Lærerinde Inger Nielsen og lærer Mogens Forskov 

Her følger udpluk fra sognerådsprotokollerne fra 1841 – 1970. Stort og små fra 

de 4 skoler i sognet Fensten, Gosmer, Halling og Hou. 

Sognerådsprotokoller fra 1841 til 1970 
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Kopi fra sogneprotokollen, den 29.november 1884 – en klage over skolesti 
 

Den 9.9. 1885 besluttede sognerådet at bygge en ny skole i Gosmer, 

som skulle påbegyndes det efterfølgende år. Her underviste lærer Sørensen på 

det tidspunkt. 

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 Sogn, 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. 

Klager 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 etablering af en vej til Hou, det tydede på, at der kom mange børn 

fra Hou til Halling Skole. I Hou havde fiskerne ellers oprettet en privatskole, 

men alle havde sikkert ikke råd til at gå i en privatskole, og som nu blev 
ballademagerne sikkert også smidt ud, og den nærmeste folkeskole 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 og var årsag til, at 

børnene fra Hou i mange, mange år havde et dårligt ry. 
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Kopi af sognerådsprotokollen fra den 23.4.1895, hvor sognerådet besluttede, 

at der skulle opføres en skole i Hou. Sognerådsformanden og Jacob Eriksen fik 
til opgave at tale med Hofjægermesteren om en byggeplads! Skolen skulle 

være uden lærerindeskole, der skulle kun ansættes en lærer. Man kan også 

læse, at lønnen til en gift lærer blev udbetalt både i naturalier og penge. 

Den 26. september 1895 åbnede sognerådet håndværkertilbuddene på Hou 
Skole, og man kan læse, at Thomas N. Thomsen fra Boulstrup var lavest 

bydende med 2650 kr., men hvis der ikke fandtes vand på pladsen, måtte der 
tillægges kr. 50. 

 

Den 5. maj 1896 stod Hou Skole færdig og det samlede sogneråd 
gennemgik bygningen med entreprenøren. De godkendte bygningen og skolen 

blev taget i brug. 
 

Børnenes skolegang fyldte meget på sognerådets møder, selvom det kun står 

med en enkelt linje i protokollen, at skolerne var blevet diskuteret, så er man 

ikke i tvivl om, at børnenes undervisning lå sognerødderne meget på sinde. 

Den 1. oktober 1897 afholdtes der auktion over Fensten Gl. skolebygninger. 
Hvornår den gamle skole blev bygget, vides ikke. Børnene på den tid blev ofte 

sendt på arbejde i stedet for skole. 

Kopi fra sognerådsprotokollen 1.10.1897 
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Den 11.11. 1897 tages den nye skole i brug i Fensten. 

Den 12. oktober 1892 omtales lærer Bagger på Fensten skole, men fra den 
15.december 1899 var det Lærer Conrad Grove, der var førstelærer helt frem 

til 1938. Sognerådet havde travlt i disse år med at bygge skoler og ansætte 
lærere. I 1898 byggede de også en ny skole i Halling. Inden år 1900 var 

der bygget 4 nye folkeskoler i alle 4 skoledistrikter Fensten, Gosmer, Halling og 
Hou. 

I Hou Skole underviste lærer Jepsen i 1896-1897 og fra 1898 lærer Jensen. 
I Gosmer ny skole, der blev bygget i 1886, underviste lærer Sørensen og i 

Halling Skole fra 1897 lærer Nielsen. Den 6. februar 1904 måtte de lukke 
Gosmer Skole i en periode pga. difteritis. 

 

1905 Sogneråd 
Jørgen P. Jørgensen, N. Hjortshøj, Rasmus Mogensen, Mads P. Jensen, Hans 

Hansen, Christoffer Færgemann, Peder Rasmussen, Peter Albrektsen 

 

 

16.12.1905 blev Jørgen Hansens kone, Hou ansat til at gøre rent på Hou Skole 

pris kr. 125, - for perioden 16.12.1905 – til 15. november 1906 

(den gang omtalte man ikke kvinderne ved navn, men som hr. Jørgen Hansens 
kone) 

 

 

25.6.1906 Sognerådet bevilliger kr. 10,- til de kirtelsvage børns badning – 
Børnene kom med toget fra Odder til Hou for at bade. Lægerne havde 

ordineret havbadning til de kirtelsvage børn, som efter badet både fik mad og 

drikke (mælk), inden turen gik tilbage til Odder. 
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31.7.1907 tegninger over tilbygninger til skolerne i Hou, Halling, Gosmer og 

Fensten – 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 til kr. 2650,- og nu en tilbygning med et 

klasseværelse og en lejlighed ovenpå til kr. 3792,- 

1908 Sogneråd 

A. Frederiksen, Simon Peder Hansen, Søren Jensen, Jens Rasmussen, L. 

Andreasen, Kristen Nielsen, Rasmus Andersen, Søren Jensen, Johan Richardy 
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13.3.1908 Provstens indstilling af lærerinder til Fensten, Gosmer, Halling og 

Hou Skoler. 

Dengang ansatte man lærerinder til de mindste børn – og lærere til de større 

børn. 

De mange børn betød udvidelser af alle 4 skoler, som igen betød ansættelser af 

flere lærere og lærerinder. Skolerne gav meget arbejde til sognerådet. Lærerne 
og lærerinderne skulle søge sognerådet om hver eneste blyant og bog, hvilket 

gav mange forespørgsler til hver eneste sognerådsmøde. 

 

 4.9.1908 modtagersognerådet en ansøgning fra alle 4 skolers lærere om 

forhøjelse af kommunes brænde til lærerne med 1 favn. Det kunne ikke 
anbefales. 

 
1908 Sogneråd den 3.12. 

Jørgen J. Jørgensen, Rasmus Mogensen, Lauri Andreasen, Chr. Christensen, 

Mads Jensen, H. v. Holstein Rathlou, Johan Færgemann, N. Hjortshøj 
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16.8.1909 sognerådet vedtog at leje Gosmer Forsamlingshus til gymnastiksal 

for Gosmer Skoles elever. 

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. 

 

10.1.1911 Skoledirektionen meddelte sognerådet, at ministeriet havde 

godkendt tegningerne til de 2 gymnastiksale i Fensten og Halling. 
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25.3.1916 søgte lærerinde Frk. Frederiksen om dyrtidshjælpen for 1916 og 
1917 – (dyrtidshjælpen blev indført i 1908 for at afhjælpe de stigende priser). 

 

1.12.1917 lærerinde Frk. Frederiksen, som skulle undervise i håndgerning 
både på Halling og Hou skole, søgte om at få fribillet til toget, hvilket hun blev 

nægtet. 
 

27.12.1917 kom der en skrivelse fra Skolekommissionen angående forholdene 
på Hou Skole. Sognerådet besluttede at holde et møde med kommissionen. 

Efter mødet med Skolekommissionen besluttede sognerådet at holde et 
beboermøde, den 17. januar 1918. 

  
Den 10.1.1918 søgte Birthe Hansen om lønforhøjelse for rengøring af Gosmer 

Skole og blev bevilliget et dyrtidstillæg af kr. 5 lig med 50 øre pr. md. 
 

17.1.1918 besluttede sognerådet at udskifte taget på Fensten og Halling 

gymnastiksale, fordi tagene var utætte. Pandepladerne bliver solgt og erstattet 
med tagpap. 
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Den 31.1.1918 fra et flertal i skolekommissionen forelå forslag om, at Halling 

eller Fensten Skole skulle afgive en lærerinde til fordel for Hou Skole. Dette 
forslag vedtoges af sognerådet. Ifølge lodtrækning skulle Halling afgive sin 

lærerinde. Et mindretal i sognerådet P. Pedersen, Søren Jacobsen, C.P. 
Færgemann og Elmer Pedersen stemte for ansættelse af en anden lærer i Hou 

og køb af et hus til forskole. 
 

Lærer Conrad Grove, Fensten Skole blev valgt til værgerådet (et kommunalt 

råd til varetagelse af socialt belastede og forbryderiske børn og unge) 

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. 
På dagsordenen var også et forslag om bygning af et gymnastikhus i Hou. 

Sognerådet vedtog at påbegynde bygningen i foråret 1919. 
 

Udskrift 28.12.1918 
 

Og der stilles også forslag til at anskaffe værktøj til sløjd i Fensten Skole 
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19.4.1919 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). 
 

6.8.1919 Tegning og tilbud på opførelsen af en gymnastiksal i Hou – opgaven 
gik til murer Mortensen, Hou og tømrer Nielsen, Boulstrup for kr.16492.- 

(Priserne er steget voldsomt på de ca. 20 år – Hou skole blev bygget i 1895 for 
kr. 2650,-). 

 
28.10.1919 Pga. forhøjelse af timelønnen med 40 øre ved opførelsen af 

gymnastiksalen i Hou opnåedes flg. overenskomst en ekstra bevilling. For hele 
arbejdet betales ekstra bidrag af 900 kr. 

 

18.2.1920 Opsagde lærer Conrad Grove jobbet som regnskabsfører for Gosmer 
Halling Sogn, og sognerådet besluttede derfor, at tiden var kommet til at 

ansætte en kæmner. 
 

17.4.1920 Forskolelærerinde Amalie Andersen søgte jobbet som vikar i Fensten 
og Gosmer og blev ansat. 

 
28.5.1920 Sognerådet synede og godkendte Hou Gymnastiksal. Lærer 

Johnsen klagede dog over hegnet ind til sin have. Sognerådet vedtog at få et 
tilbud på et stakit langs den nordre side af gymnastikhuset til den venstre side 

af skolehaven. Tømrer Frandsen, Hou fik arbejdet og lavede stakittet for 11 kr. 
og 45 øre. 

 
8.7.1920 lærerinde Karen Jacobsen blev ansat som vikar i Gosmer og Fensten 

skoler. 

Sognerådet lejede Gosmer Forsamlingshus til gymnastiksal for Gosmer skole 
og til afholdelse af sognerådsmøderne. 

 
28.7.1920 Karoline Andersen, Hou søgte om forhøjelse af vederlaget for 

rengøringen af Hou Skole. Der blev bevilliget 30,- kr. mere for rengøringen, 
som omfattede både skole og gymnastikhus pr. 1. august 

 
15.10.1920 beboerne i Hou søgte sognerådet om at benytte gymnastiksalen til 

gudstjeneste – hvilket sognerådet bevilligede, mod at de selv stod for 
oprydning og rengøring. 
 

1920 Sogneråd med adresser 
Peder Østergaard, Smederup, 

Kristen Nielsen, Fensten, 
Hjalmer Jensen, Fensten, 

Georg Pedersen, Spøttrup, 

Søren Jacobsen, Hou, 
P.M. Pedersen, Hou, 
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C.P. Færgemann, Hou, 

Elmer Pedersen, Halling 
Formand Hjalmer Jensen, Fensten 

 
22.3.1921 vikar Katrine Laursen havde midlertidigt overtaget undervisningen 

fra 1.3.1921 i Fensten og Gosmer forskoler. 

 

4.11.1922 andragende fra A. Hansens kone om at få et bidrag for at fyre og 
gøre rent i kæmnerens lokale i Gosmer Skole. Sognerådet bevilliger kr. 50,- i 

indeværende regnskab. 
 

20.3.1923 forespørgsel fra Pastor Johnsen om, hvorvidt kommunen ville betale 
for rengøring og op fejning ved gudstjenesten i gymnastiksalen i Hou. - Denne 

forespørgsel afviste sognerådet. 
 

18.4.1923 lærer Johnsen Hou klagede over, at vaskehusets tag var utæt – 
Sognerådet vedtog at lægge nyt pap på taget. 

Rasmus Møller Rasmussen, Søby ansøgte om tilladelse til at lade et barn gå i 
Fensten Skole. Dette tillod sognerådet, mod at han selv betalte for bøger og 

skrivematerialer. 
 

15.5.1923 lærer Johnsen, Hou ansøgte om at få lagt vand ind i køkkenet. 

Denne ansøgning blev udsat, men den 25.3.1924 fik lærer Johnsen, Hou Skole 
tilladelse til at få indlagt vand i køkkenet. 

 
1925 Sogneråd 

Hans Rygaard Hansen, Johan Richardy, Anton Simonsen, Jens Rasmussen, 
Hans Hansen, C.P. Færgemann, Karl Hansen, Jens P. Andersen, Rasmus 

Andersen. 
 

9.12.1927 valg af kommunale revisorer – lærer Conrad Grove, Fensten blev 
genvalgt og lærer Jensen, Gosmer, blev genvalgt (det var dengang, der blev 

udvist respekt for lærerstanden). 
 

 

25.7.1929 andragende fra lærer Th. Johnsen, Hou om at få indlagt elektrisk lys 

i forskolen i Hou. Sognerådet anbefalede det. 
 

Den 7.2.1930 meddelte lærer Conrad Grove, Fensten Skole, at fra 1. maj 1930 

ville Fensten Skole være for lille, hvorfor sløjdlokalet måtte tages i brug til 
skoleundervisning og sognerådet måtte finde et andet sted til sløjdlokalet. 
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Samtidig meddelte han, at der var for få skoleborde. Den 21.3.1930 

behandlede sognerådet en tegning til en tilbygning til Fensten Gymnastikhus. 
 

14.12.1931 søgte gymnastikforeningen ”Skjold” om tilladelse til at benytte Hou 
gymnastiksal mod at betale rengøringen. Hvilket sognerådet accepterede. 

 
1.4.1933 igen genvælges sognerådets revisorer lærer C. Grove og lærer Sv. 

Jensen. 
 

 

22.12.1934 - 36 forældre i Fensten skoledistrikt ønskede et forældreråd valgt. 

 
Den 26.5.1935 søgte lærer Conrad Grove, Fensten om at gå på pension efter 

godt 35 års virke. Den 1. november startede Th. Hansen, som førstelærer i 

Fensten Skole. 
 

Den 25.6.1935 godkendte sognerådet, at kommunens grund i Højby kunne 
benyttes til lege- sportsplads for børn og unge. 

 
Den 23.2.1937 behandlede sognerådet et cirkulære, som omhandlede 

nedsættelse af antal skoledage fra 246 dage til 240 dage. 
 

Den 27.9.1938 Hou Idræts- og fodboldforening søgte om tilskud til idrætsplads 
i 1939 – Kommunen yder kr. 100 under den forudsætning, at kommunes skoler 

under lærerens tilsagn må benytte pladsen. 
 

 

9.11.1937 fabrikant Carl Jensen, Hou ansøgte i anledning af, at hans værksted 

var brændt, om tilladelse til at benytte Hou Gymnastiksal til værksted – 
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Sognerådet vedtog, at overlade ham gymnastiksalen til værksted på de i 

kontrakten anførte betingelser. 
 

25.6.1940 lejer sognerådet en plads ved C.P. Færgemann, Hou for kr. 150 til 
idrætsplads for skolebørnene. 
 

 

11.1.1938 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”. 
 

Den 11.4.1938 indkaldte sognerådet til skolemøde på Turisthotellet i Hou på 
baggrund af den nye skolelov af 18. maj 1937. Lærere, lærerinder, 

skolekommission, 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 fælles skoler 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. 
 

23.9.1941 rettede beboerne i Gosmer og Smederup henvendelse til sognerådet 
om Gosmer Skole, om den skulle afhændes og hvis den skulle, ville de gerne 

købe den. Beboerne blev mødt med ”hvad de skulle bruge den til”? 
 

Den 25.11.1941 meddelte beboerne sognerådet, at de agtede at bruge den til 
forskole for de yngste børn, da vejen var for lang både til Halling og Fensten 

skole for de små børn, men sognerådet havde ikke nogle planer om at sælge 
på dette tidspunkt. 
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Den 13.1.1942 forespurgte tømrer J.P. Jensen, Gosmer, om han kunne leje 

Gosmer Skole til værksted. Hvilket sognerådet indvilligede i, mod at lokalet 
blev afleveret i samme stand, som det var blevet modtaget. Pris kr. 20 pr. md. 
 

Den 26.1.1942 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. Den 14.1.1943 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. 
  

Den 1.1.1943 var børneantallet i kommunen: 
Hou Skole         44 børn 

Halling Skole     30 børn 
Fensten Skole   68 børn 

I alt                142 børn 
 

30.1.1940 søger Socialdemokratisk ungdom i Hou om at benytte 

gymnastiksalen til badminton. Der var mange foreninger, der bød ind på tider i 
gymnastiksalen i Hou, Socialdemokratisk forening som nævnt, 

Idrætsforeningen, Damegymnastik, DUI, Badmintonforeningen. 
Og den 29.5.1945 søgte Hou Modelflyverklub om lokaler i Hou Gymnastiksal til 

en samling af modelfly. 
 

Den 14.9.1946 meddeler Århus Amts skoledirektion, at Carl Peter Hansen var 
ansat som førstelærer ved Hou Skole fra den 1. oktober 1946. Han blev i 1950 

valgt ind i sognerådet. 
 

25.7.1950 lærer Hansen oplyste, at man kunne leje Evangeliehuset til 
skolelokale, for at afhjælpe det stigende antal børn i Hou Skole – forslaget blev 

sendt til skolekommissionen. 
 

Den 28.11.1950 sendte sognerådet en ansøgning til Amtets skoledirektion om 
tilladelse til at indrette 2 klasseværelser i gymnastiksalen. 
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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. 

 
Den 30.10.1951 ansættes Fru Karen Andersen på Hou Skole. 

 
Den 30.9.1952 vedtog sognerådet, at fyringssæsonen i kommunens skoler gik 

fra 1.10. - 15.4. 
 

Den 25.11.1953 meddelte Århus Amts skoledirektion om lærer Niels Jensens 
afsked fra 30.9.1952. 

 
Den 16.12.1952 indkaldte Odder Kommune til en drøftelse om et 

fællesskab/samarbejde omkring mellem- og realskole. 
 

Den 23.1.1953 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. 

 
Den 28.3.1953 søgte lærer Hansen om tilskud til en skoleudflugt for 30 elever i 

11 dage til Norge. Det afslog sognerådet. 
 

Den 29.6.1954 indstillede konsulenten for særundervisning, at indføre 
særundervisning i Hou Skole. Såfremt der oprettes et kursus i Århus, ville 

lærer C.P. Hansen og lærerinde fru Inger Nielsen deltage, mod at kommunen 
betalte rejseudgifter og udgifter til bøger – Hvilket sognerådet godkendte. 

 
27.7.1954 blev sognerådet enige om at indgå en aftale med Odder Private 

Realskole i fællesskab med de andre omkring liggende kommuner.  
 

Den 31.8.1954 godkendte sognerådet det første års budget for Odder Private 

Realskole - Gosmer Halling Sogns andel var på kr. 9772,- 
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Den 28.6.1955 meddelte Århus Amts skoleråd, at førstelærer Johannes Roland 
Jensen, Fensten gik på pension. Tjenestealder fra 1922 til 1. okt. 1955 
 

Den 26.7.1955 meddelte lærer C.P. Hansen, at han ønskede at udtræde af 
sognerådet. 
 

Den 25.10.1955 meddelte kredslægen, at toiletforholdende og belysningen i 
skolestuerne på Fensten og Halling skoler skulle forbedres. Pga. det 

forestående skolebyggeri søgtes dispensation for toiletforholdene. Belysningen 
blev bragt i orden. Yderligere blev pissoiret på Hou Skole istandsat. 
 

Den 26.8.1958 lejede Jørgen Eskildsen lejligheden oven på Hou Skole, det blev 
accepteret med det forbehold, at hvis skolen fik brug for den til lærerbolig, 

skulle Eskildsen flytte. 
 

Den 19.12.1958 vandt vognmand Gustav Rudfeldt licitationen over buskørsel 
med skolebørnene til en pris af 1,10 kr. pr. km = 55 kr. pr. dag. 
 

 

Sognerådet 1958-1962 samt kommuneingeniør Bøgild Pedersen og kæmner 

Orla Larsen. 
 

 

 
 

1958 sognerådet 
Sognerådsformand Martin Jensen, næstformand Harry Nielsen, Frode Laursen, 

Alfred Pedersen, Otto Rothausen, Vagn Jensen, Rudolf Sørensen, Børge 
Petersen, Jørgen Jørgensen 
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Den 24.2.1959 søgte lærer Forskov om at komme på et engelskkursus. 

 
Den 31.3.1959 diskuterede sognerådet skolens fremtid igen, igen – og 

sognerådet vedtog, at meddele skolebestyrer Johs. Pedersen, Odder Private 
Realskole, at de var interesseret i et forsat samarbejde. 

 
Og de besluttede at sløjdundervisningen i Halling Skole skulle igangsættes fra 

1.4.1959. Yderligere inviterede de kontorchef Bach, Amtet og 
amtsskolekonsulent Søndergaard til et møde. 

 

 

Den 28.4.1959 kom der gang i skoleplanerne – og sognerådet havde udset sig 

en grund på Gersdorffslund jord. De sendte et anbefalet brev til prop. Thorkild 
Sand om køb af et stykke jord ved Smedehuset (lige ovenfor skoven) – Det 

satte en heftig debat i gang mellem sognerådet og hr. Sand, som bestemt ikke 
ønskede at afgive jord til skolen, og han sørgede hurtigt for at få jorden fredet 

og forhindrede dermed sognerådet i at ekspropriere jorden til skolebyggeri. 
 

Den 25.8.1959 besluttede man at bygge den første lærerbolig i Hou. 

 
Den 25.10.1960 indledte sognerådet et køb af Bjørnkjær til skole. Og den 

29.11.1960 gik seriøse forhandlinger i gang. Den 29.5.1961 godkendtes et køb 
af 8 tdl. jord fra Bjørnkjær. 

 
Den 29.11.1960 ansatte amtet førstelærer Uffe Roland Jensen i Hou og lærer 

Mogens Forskov stoppede. 
 

Den 29.5.1961 søgte skolen om tilskud til en udflugt til Bornholm. 
Den 27.6.1961 ansættes Lærer Adsersen som aspirant ved Hou Skole. 
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Sognerådsmedlem Harry Nielsen fik den opgave at kontakte Søren Sørensen, 
Bjørnkjær vedr. et køb. 

 

 

Den 25.7.1961 godkendes skolebyggeri i Hou. 

 
Den 4.9.1961 modtog sognerådet et skøde fra landsretssagfører Munch 

Andersen, Århus på skolejord fra Bjørnkjær til underskrift. Advokatfirmaet 
ønskede samtidig, at sognerådet skulle tage stilling til købsretten til resten af 

Bjørnkjær med undtagelse af stuehuset og haven. Skødet blev underskrevet, 
men spørgsmålet om købsretten til resten udsatte sognerådet, til de havde set 

gården. 
 

Den 19.9.1962 førstelærer Johs. Roland Jensen, Fensten Skole indgav sin 
afskedsbegæring pr. 31.12.1962 og den 20.3.1963 opsagde lærerinde frk. 

Anne Jensen, Fensten Skole også sin stilling pr. 1.8.1963. 

 
Den 22.5.1963 søgte skolen om tilskud til en tur til Bornholm for 7. klasse – 10 

kr. pr. elev i alt 180 kr. (18 elever) – hvilket sognerådet bevilgede. 
 

Den 22.5.1963 vedtog sognerådet at indrette gymnastiksalen til 2 
undervisningslokaler. 
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Den 22.5.1963 lærerinde Jacobi Nielsen, Århus oprettede et legat på 10.000, 
hvor renterne skulle tilfalde en elev fra en afgangsklasse i Hou. 

 
11.6.1963 tegninger vedr. ombygning af gymnastiksalen til 2 klasseværelser 

godkendtes og tilbud indhentes ved de lokale håndværkere. 
 

11.6.1963 skolepigerne fra Hou Skole deltager i undervisningen i køkkenet på 
Randlev Centralskole. 

 
Den 10.7.1963 søger Odder Private Realskole om kommunegaranti til opførelse 

af nye skolebygninger. 
 

21.8.1963 lærerne Poul Anton Kruse og Birgit Callesen blev ansat ved Hou 
Skole 1.8. 

 

Den 18.9.1963 blev Fensten Skole nedlagt 
 

Den 13.11.1963 DUI er stadig aktiv i Hou og foreningen søgte om tilladelse til 
at bruge gymnastiksalen i Halling og et skolelokale i Hou samt et tilskud på kr. 

150. 
27.11.1963 HOIF søgte om tilladelse til at bruge Halling gymnastiksal. 

18.12.1963 stipendier på 350 kr. fra Ungdommens uddannelsesfond blev tildelt 
7 elever fra Hou Skole. 

 
19.1.1964 Blev der indgået overenskomst med Odder Private Realskole. 

 
19.2.1964 Landsforeningen af evnesvage forespurgte på Fensten Skole. 

 
17.6.1964 Sognerådet rykkede skoledirektionen om at fremme skolebyggeriet i 

Hou. 

 
30.9.1964 Folkebiblioteket blev kommunalt efter 1.4.1965. 
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Den 18.11.1964 fastsatte man prisen på Fensten Skole til kr. 115000 – udbet. 
50.000 – afdragsfrit de første 2 år, derefter afdrages gælden over 10 år til en 

rente med 1 % over højeste indlånsrente. 
17.12.1964 modtog kommunen et tilbud på 115000 med 10000 i udbetaling – 

hvilket de siger nej til. Mindste udbetaling skulle være 30-40.000 kr. 
 

13.1.1965 lærerparret Poul og Birgit Kruse sagde deres stillinger op pr. 
1.2.1965 – og HOIF fik tilladelse til at bruge Halling gymnastiksal til gymnastik 

og fik et tilskud på kr. 1200. 
 

25.3.1965 ansatte sognerådet 2 nye lærere Jeanne Laursen og Kurt Gerner 
Christensen. 

 

2.4.1965 forhandling om fortsættelse af samarbejdet med Odder Private 
Realskole om 8-9 -10 klasse og særundervisningen. 

 
21.4.1965 sognerådet drøftede pavilloner til undervisning i Hou Skole. 

 
19.5.1965 godkendes et tilbud på 1 pavillon til Hou Skole med 2 klasselokaler. 

 
19.5.1965 drøftes istandsættelse af lærerbolig i Halling Skole og opførelse af 

en ny lærerbolig i Hou. 
 

24.11.1965 licitation over lærerbolig Lærkevej. 
 

23.2.1966 Odder Private Realskole søger om lån på 38000 og en kassekredit 
på kr. 125.000. 

 

Den 9.3.1966 anlæggelse af sportsplads på det nye skoleareal. 
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Sognerådet den 9.3.1966 Børge Petersen, A. Bjørn, Ebbe P. Nielsen, Vilh. 

Andersen, Gunner Sørensen, Godtfred Andreasen, Alf. Pedersen, Vagn Jensen, 
Harry Nielsen 

 

Sognerådet 1962 – 1966 samt kæmner Orla Larsen og kommuneingeniør 

Bøgild Pedersen 

 

23.3.1966 Odder Private Realskole ønsker garanti for samarbejdet med en 15 
års kontrakt. 
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Valg til forældrerådet i Hou Skole. 

Følgende blev valgt: Karl E. Hansen, Fensten, Egon M. Jensen, Halling, og Orla 
Larsen, Hou. 

 
24.8.1966 lærerne søger om, at lærerboligen på Hou Skole nedlægges. 

 
24.8.1966 Odder Landbobank tilbød kommunen et lån på 50000 mod 

sikkerhed i pantebrevet i Fensten Skole. 
 

19.10.1966 læge Schmedes blev skolelæge i kommunen. 
 

19.10.1966 HOIF søgte om at låne Halling gymnastiksal til badminton m.m. 
 

18.1.1967 nedsatte man et udvalg til at arbejde med at få en idrætshal i Hou (i 
udvalget kom Børge Pedersen og Th. Lønbæk) Sognerådet besluttede at Børge 

Pedersen skulle tage kontakt til arkitekt Ali Rasmussen. 

 
19.4.1967 drøftelse om opstilling af badebro ved badeanstalten. Og forslag til 

at bruge Evangeliehuset til undervisningslokaler. 
 

19.4.1967 nedbrydning af Halling gymnastiksal og skur. 
 

24.5.1967 lærer Thorkild Black blev ansat ved Hou Skole. 
 

4.1.1968 sognerådet vedtog at opføre gymnastiksalen og ikke vente på de 
sidste godkendelser. 

 
4.1.1968 lærerinde Jeanne Laursen og hendes mand Jørn Laursen flyttede til 

Hou. 
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29.1.1968 drøftelse af udformningen af gymnastiksal og skole. 

 
28.2.1968 licitation over gymnastiksalen i Hou. 

 
24.4.1968 Anne Marie Christensen (gift med Kurt G. Christensen) blev ansat 

som gymnastiklærerinde ved Hou Skole. 
 

21.8.1968 Ungdomsnævnet søgte om at benytte den tidligere lærerlejlighed 
oven på Hou gl. Skole til ungdomsklub. 

 
20.11.1968 Tradania (Fensten Skole) søgte kommunen om lokaler til udvidelse 

af virksomheden. Kommunen havde ingen ledige lokaler, men kunne tilbyde 
noget jord i Hou. 

 

 

18.12.1968 Skoledirektionen meddelte, at der først vil blive taget stilling til 

skolebyggeri i Hou, når amtets distriktsplanlægning er foretaget, hvilket ventes 
at være tilendebragt inden foråret 1969. 

 
18.12.1968 ansættelse af havearkitekt til skolearealet. 

 

 

Den 24.1.1969 tages den nye gymnastiksal i brug. 
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10.2.1969 anmodning fra HOIF om at låne gymnastiksalen tirsdag og søndag 

til fodbold og onsdag og fredag til gymnastik og badminton – der var pres på 
udlejningen fra starten – behovet var stort. 

 
19.3.1969 Kommunesammenlægning, sognerådet havde forhandling om, at 

alle 8 kommuner gik sammen i en kommune Odder Kommune. 
 

19.3.1969 Arkitekt Ali Rasmussen fremlagde skitseprojekt på Hou Skole. 
 

 

23.4.1969 lørdagsfri fra skolen. 
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21.5.1969 forslag til børnehaveklasse i Hou 
 

18.6.1969 HOIF søgte om tilladelse til at opsætte lysanlæg på skolens 

fodboldbane. 
 

20.8.1969 skrivelse til ministeriet om en igangsættelses /tilladelse af 
skolebyggeriet i Hou. 

 
20.8.1969 HOIF søgte om gymnastiksalen de 5 første aftener om ugen til 

badminton, gymnastik og børnefodbold. 
 

3.9.1969 drøftes muligheden for at gøre børnehaveklassen kommunal. 
 

24.9.1969 flere faciliteter i gymnastiksalen og afskærmning af radiatorerne, 
samt opsætning af læskur ved stoppested blev drøftet. 

 
14.10.1969 der placeres en børnehaveklasse i den nye skole. 

 

22.10.1969 Sognerådet besluttede at gymnastiksalen skulle være lukket i 
skolens ferier. 

 
21.1.1970 Den nye skole i Hou godkendt 

 

 

18.3.1970 licitation Hou Skole – pris 2.022.646, - kr. 

 
Den 18.3.1970 det sidste sognerådsmøde i Gosmer Halling Sogneråd. 

 



30 

 

Fra vs. Kæmner Orla Larsen, Betty Pedersen, Vilh. Andersen. Alfred Pedersen, 

A. Bjørn, Godtfred Andreasen, Børge Petersen, bagerst fra vs. Thorvald 
Lønbæk, Harry Nielsen, Ebbe P. Nielsen og kommuneingeniør Bøgild Pedersen 
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