
 

Bakkebølle og Nyråd 



 Middelalderens skolevæsen 

 Ideen om en folkeskole 

 Enevælden 

 Demokratiet og folkeskolen fødes 

 Skoler i Bakkebølle og Nyråd 

 Vintersbølle skole 

 Skolen i dag 

 Vintersbølle skole anno 2030 



 

 Præsteskolerne 

 Statens tjenestemænd 

Ribe, Danmarks 
ældste by 



 Christian den 2.  

 (1513-1523)  

 Børnelærdom 

 Læsning 

 Skrivning 

 Modersmål 

 

 

Helligåndshuset, Næstved, fra ca. 1390 
Oprindelig plejehjem for fattige gamle og 
børnehjem for hittebørn. 



Vordingborg

Vor Frue Kirke  

Ved nordmuren lå tidligere den  

gamle latinskole, som blev nedrevet i 1865.  

 Christian den 4. 
(1588-1648) 

 Overhøring i kirken 

 Luthers katekismus 
• 10 bud 

• Fader Vor 

• Trosbekendelsen 

 Undervisning én 
gang pr. uge 

 



 Danske Lov af 
Christian den 5. 
(1670-1699) 

 Undervisningspligt 
skærpes 

 Forældre pålægges 
at undervise  

 børn og  

 tyende 



 Rytterskolerne 

 

Rytterskolen i Lundby 



Over døren til skolestuen kunne følgende vers læses: 
Forsøm ey Skolegang i dine Ungdoms Dage, 
Tænk paa dend leve-tiid, du har endnu tilbage. 
Hav ingen ting saa kær, som Herrens sande frygt, 
Tak dend Konge, som har disse skoler bygt.   

 

Over spisekammerdøren stod dette vers: 
Lyster du Postey og Tærter, 
Udaf sligt vi intet har; 
Landsby-Rætter, Kaal og Ærter 
Staa udi hvert andet Kar. 

 



 Skolereformernes tid 

 1806 - Forsøg på 
Sjælland, Møn, 
Lolland-Falster 

 1814 – Hele Danmark 

 To klasser 

 Skrivning, regning, 
forstandsøvelser 

 Forhindring af 
skoleforsømmelser 

 Indretning af 
skolelokaler og 
lærerboliger 

 



Et systemskifte 



Købstad, rytterdistrikt og landsogn 

Rytterskolen i Bakkebølle – 
Mern/Kermindevej 



 Frikøb af gårdene i 
1795 

 = Overtagelse af 
ansvar for skoledrift 

 Skoletilsyns udtalelser 
1806 og 1813 – slet 

 1824 – 87 børn 

 1834 – læreren render 
af pladsen 



 1801 – ansættelse af lærer, 
men ak! 

 1803 – skolen lukker 

 1811- organisten i 
Vordingborg lærer, men ak! 

 1818 – skole indrettes med 2 
borde og trætavle – 37 børn 
indskrives 

 1820 – Nye skolebygninger 
ønskes 

 1824 – 103 børn 

 







Gymnastiksal 

Lærerbolig 

Skolebygning 





Indvielse i gymnastiksalen – 4. april 1911 

Førstelærer Andersen havde 
skrevet en sang 
 

Så lad vort skolehus da hegnet være 

af fælles kærlighed og fælles tro 

og lad os altid hjælpes ad at bære 

det frem, så her en frodig vækst kan gro: 

et børnekuld så frisk som vårens vinde 

en ungdom lys i sind og god og glad 

så skal det aldrig spørges nogen sinde 

hos os, at hjem og skole skilles ad. 

 









Skolerne lukkes i 1948 på grund af for lavt elevtal.  
Eleverne overflyttes til Vintersbølle skole. 



 1937 kommune-
sammenlægning 

 Vintersbølle får fri 
mellem 

 1943 
købstadsordnet 
skole 

 Moderniseres med 
indretning af sløjd, 
håndarbejde og 
lærerværelse 

 

 

Vintersbølle skole – elevbillede 1941 





 Opvarmning – kakkelovn med tørv 
 Toiletter – das i gården 
 Gymnastiksal opvarmes ikke 
 Oktober 1942 – ingen undervisning 

mandag 
 Skolegangen begyndte kl. 9 i 

vintermånederne 
 3-5 grader i klasserne ved dagens 

begyndelse 
 Rationeringen fortsætter efter krigen – 

optændingsbrænde og koks  
 18. december 1946 – skolen lukker 
 Stor avis polemik 



Barak som afløsning 
for Nyråd og 
Bakkebølle forskoler 

Idrætsplads sås til i 1949 

Ravns gartneri 

Lærerboliger  
Toiletbygning/
das 

1. Sal 
Håndarbejde 
Sløjd 
Lærerværelse 

3 Klasseværelser 

Gymnastiksal 



 Udflugt for indskolingen 

 7. klasse opfører 
skolekomedie  

 Forældremøde for alle 
forældre 

 Lejrskole for 6.-7.klasse 

 Elevindflydelse 

 

 

På cykeltur til 
Himmelbjerget i 1953  
 
 
og på Samsø i 2010 



 4. maj 1957 
arrangementer med 
gymnastikopvisning 

 At tænde lys i 
vinduet 

 Hvert barn et lys 

 Slutter med 
udgangen af 60-erne 

 







- Hørt på hovedgaden 



HVEM DELTOG  FEJL OG MANGLER 

 Kimen med klokken ved 
vejsving 

 Dårlig og mangelfuld 
tegngivning 

 Mangel på agtpågivenhed ved 
udkørsel fra mindre befærdet 
gade til hovedgade 

 Glemmer at se sig tilbage, når 
de foretager især venstresving 

 

 6 elever fra Vintersbølle 
Skole deltog – 2 piger 
bestod.  

  

 Der deltog ialt 182 elever, 
hvoraf 25 bestod.  

 Det svarer til 14 pct., så 
Vintersbølle klarede sig 
godt i forhold hertil. 

 



-En flig løftes 



 Da det har vist sig umuligt, 
at få forældrene til at 
anskaffe gymnastiksko til 
deres børn, skal skolerne 
råde over gymnastiksko til 
eleverne. 

  Skoene skal anskaffes i et 
antal eksemplarer og 
størrelser så der er til alle 
børn.  

 Gymnastiksko er at betragte 
som undervisningsmiddel. 

 Børn må ikke komme i 
gymnastiksalen uden at 
være iført gymnastiksko.  

 



 27. marts 1958  

 Gymnastiksko til alle elever 
for at komme den udbredte 
tå- og fodsvamp til livs. 

 Vintersbølle skole har med 
held formindsket denne 
lidelse ved at alle elever har 
gymnastiksko. 

 Ved den første undersøgelse 
havde 29 ud af 146 elever 
fodsvamp, efter at alle havde 
fået gymnastiksko var det kun 
6 der et halvt år efter led af 
fodsvamp. 

 



Idræt 
Vi er nu indendørs igen, og vi 
minder om, at en del 
fodproblemer kan undgås ved 
at have gode fastsiddende sko 
på.  
 
Vi har desuden stadig den 
holdning, at selv om man har 
en lille skavank, kan man være 
med, så godt man nu kan.  
 
 



TIDLIGERE TIDERS 
VÅBENLOV 

 

HVO INTET VOVER 

Hr. Overlærer Hansen 
De vil nok være så god og give Alfredo 
sin lommekniv igen ellers er jeg bange 
for at Karlos fader kommer og henter 
den i aften. 
Alfredos moder 

Hr. Lærer Tunø og Andersen 
Ja, Petræus kommer hjem fra skolen og 
siger at han skal have skyld for at han 
skyder med hundepropper i skolen, når 
det er bagerens Hannibal så skal 
Petræus ikke have skylden.  
Nu kan de jo se om de tør klø vores 
dreng for det, for så skal vi nok 
henvende os andre steder, det skulde 
dog ikke være sådan at de skulde være 
bange for at komme i skole fordi nogen 
skal have lov at gøre hvad de vil, for så 
holder vi Petræus hjemme for 
eftertiden. 
  
Jensen, Nyråd 
 



21. november 1949 

Dårligt anvendt vikartime.  

Elever fra skolen laver hærværk, mens de skulle have været i skole.  

Forslag fra berørte part om at der bør iværksættes særlig undervisning for 
børn der ikke kan følge skik. 

 

Vikarerne og naboerne har det svært 



 Skolemulkter indført i 
1814 

 1,- kr. pr. dag 

 3,- kr. pr. dag ved 
gentagelser 

 16. december 1955  
 Forældre ved Vintersbølle 

skole idømmes mulkt for at 
lade deres børn være klappere 
på jagten i flere dage – selvom 
eleverne ikke havde fået 
tilladelse 



Krigen - 1944 

  

Meget sent i aftes, efter 
at børnene var kommet i 
seng, fik vi bud at vi 
kunne vente tyskerne 
her i løbet af natten for 
at eftersøge hr. Jensen.  

Derfor måtte vi tage 
børnene op og køre med 
dem til Fredsskoven.  

Al dette gør at pigerne 
kommer forsent i dag. 

  

AB 

 



 Vintersbølle skole 
kvalitetsrapport 2009  

 Bh.kl-3 kl. fravær 13,4 
skoledage pr. elev  

 4.-6. kl. 14,2 skoledage pr. elev 

 Et fravær på ca. 7-8% eller 3 
uger af skoleårets 40 uger for 
hvert barn 

 

Skolelederens bemærkninger: 

Det kan bemærkes, at ca. 25 % 
af ovenstående fravær er 
registreret som ”lovligt” 
fravær – altså fravær hvor 
forældrene på forhånd har 
bedt eleverne fri til ferier etc.  

Forældrenes anmodning om at 
få elever fri er i fortsat stigning 
til trods for finanskrise.  

 



Fælleslærerrådet og skolekommissionen har godkendt flg. 
ordensregler 
 

 Eleverne møder på skolen i rette tid, dog 
tidligst 10 minutter før skoletidens 
begyndelse 

 Børnene skal møde rene på skolen og 
vise god opførsel såvel på skolen som på 
vejen til og fra denne. 

 Børnene får udleveret skolebøger på 
skolen.  
 Mishandles eller bortkastes bøger eller 

andet undervisningsmateriel som er 
udleveret af skolen, skal vedkommende 
hjem anskaffe nyt i stedet, og dette er da 
skolens ejendom.  

 Der skal lægges bind om alle bøger og 
skrives navn i disse straks efter 
modtagelsen. På vejen til og fra 
skolen skal bøgerne bæres i tornyster, 
taske eller lignende. 

 



 Børnenes overtøj, gymnastiktøj og badetøj skal være 
tydeligt mærket, helst med navn.  
 Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne sager. 

 Kan et barn af en eller anden grund ikke møde på skolen, 
må dette snarest meddeles skriftligt til klasselæreren.  

 Ønskes et barn fritaget fra skolen en enkelt eller flere 
dage, må skolens tilladelse først indhentes. 

 Lovlig grund for forsømmelse er f.eks.  
 barnets sygdom og visse smitsomme sygdomme i 

hjemmet.  
 Under længere tids sygdom eller ved gentagne kortere 

forsømmelser å grund af sygdom kan lægeattest forlanges. 

 I alt, hvad der i øvrigt vedkommer barnets forhold til 
skolen, bedes forældre eller værger personligt henvende 
sig til skolen. 
 



Vi bliver glade når 
 

  en kammerat vil lege, hjælpe eller snakke med os 
 

  vi kan gøre en kammerat glad 
 
 

Vi vil give alle ret til at være med i et fællesskab, derfor 
 

  siger vi aldrig nej til en kammerat, der er alene 
 
 

Vedtaget af 6.b, august 2010 
 





 19. dec. 1950 
 7.klasserne spillede Charlies Tante ved julefest 
 
 2. december1952 
 To vellykkede skolefester for elever og deres 

forældre. 
 7. klasserne opførte eventyrkomedien ”Fyrtøjet” – 

Stender havde fremskaffet nogle smukke, farverige 
og fantasifulde dragter. Efter forestillingen 
afsluttedes festen med en svingom. 

 Pladsforholdende nødvendiggjorde to fester – en 
for store og en for små elever med forældre. 
 
 
 



 Vordingborg, tirsdag d. 2. december 1958 

 Håndjern i baglås – BT 
 – Under opførelse af en 

kriminalskolekomedie på 
Vintersbølle Skole blev spøgen 
pludselig til alvor, da 
håndjernene smækkede sammen 
om ”forbryderen”s håndled.  

 Da man skulle åbne dem igen, 
knækkede nøglen, og de to 
sammenlænkede 
skolekomedianter måtte køres til 
Vordingborg politistation, hvor 
man med møje og besvær fik 
dirket håndjernene op 



 

 500 til skolefest i 
Vintersbølle. 

 Godt 500 børn, forældre 
og lærere har deltaget i 
Vintersbølle Skoles fest i 
Kirkeskovpavillonen. 

 3. klasse opførte 
”Prinsessen, der fik 
hikke” 6.-7. klasse opførte 
”Prinsessen på ærten”. 

 Skolefest på Hotel 
Kong Valdemar 

 Skolekomedien – 
bestod af revy med 
forskellig optræden 
udført af elever fra 
alle klasser.  

 Der var sketchs, 
oplæst børnerim, sang 
og stepdans. 



 Skolefesten – lørdag, den 10. maj 
kl. 18-23 til familiefest – 
madkurv, kniv, gafler og kopper. 
Der købes øl, vand, kaffe, 
småkager og is.  

 Madkurvene placeres ved 
bordnummeret, mens man finder 
sin plads foran scenen.  

 6.kl. opfører hver et stykke.  
 Herefter tages stolen med over til 

bordene, hvor der spises.  
 Der danses efter spisningen til 

diskomusik.  
 Pris kr. 5 for skolens egne børn 

samt små søskende 
 kr. 10 forældre store søskende og 

øvrige familie. 
 



FEATUREUGE 0.-5.KL. 

 Fælles tema 

 Hold med elever fra alle 
klasser 

 Pædagoger og lærere 
samarbejder 

 Udstilling eller optræden 
som afslutning til 
fredagens messe 



 6. klasserne laver skolekomedie 

 Generalprøve for venskabsskoler 
og andre fredag, kl. 10 

 Premier fredag, kl. 17 for 
forældre, søskende og 
bedsteforældre 

 Og så er der bal bagefter – 
diskotek for unge som for gamle 



Førstelærer Andersen 
holder indvielsestalen – 
og nogle af nutidens 
elever forsvinder på 
loftet til rejser i skolens 
levetid 

Et skolehistorisk skuespil skrevet og opført af 6. klasserne 









En tid – en skole – et liv  

under forandring 
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TRADITIONEN FORNYELSE  

 Regelstyring 

 Én lærer, én klasse, ét fag, 
én time 

 Tværsuger 

 Formidling af viden 

 Lektier 

 Bøger, papir og plakater 

 Tilbagevendende  
arrangementer og 
aktiviteter 

 

 Værdier - rammer – 
råderum 

 Praktisk anvendelse af 
fagene – tværfaglighed 

 Fleksibel organisering 

 Udvælge og skabe viden 

 Elektroniske 
undervisningsmidler 

 Overbygning (7.-9.kl.) 

 



Med udgangspunkt i forskelligheden 
at bidrage til fællesskabet. 


