
Eg er fødd året 1939, før sommaren, dermed var eg 
sju år ved skulestart i 1946. Sju år ved skulestart og 
sju år på den same skulen og sju år med den same 
læraren. Alle åra i 2-delt skule. Mange av bøkene 
hadde eg i fleire år. Dermed er eg kvalifisert for å 
skriva ein del minne frå denne tida. Eg var fødd til å 
verta bonde, men eg blei lærar. Skulemuseumslaget i 
Rogaland  samlar inn skuleminne. I denne artikkelen 
er det erfaringar frå 2-delt skule som er i fokus. Som 
«erstatningslærar» var eg tre år lærar i 2-delt skule. 
Det er skuleslaget, læraren og bøkene som står i fokus.

Skulen var Lauvås 2-delte skule, Hetland kom-
mune, nå Sandnes. Småskulen var tre år og storskulen 
var på fire år. I denne tida var det ikkje mange elevar 
på kvart års-steg. Det var ein gutt til, og så var det ei 
jente, altså bare tre elevar i min klasse alle sju åra. Me 
var aldri meir enn 10 elevar i småskulen i mi tid. Eg 
møtte dei same elvane igjen i storskulen, dessutan ein 
årgang til i 4. klasse. Eg var ferdig med folkeskulen 
i 1953. Det året var det 32 elevar i alt, omtrent like 
mange i småskulen og storskulen.

På skulepulten 1946-1953
AV ENOK LAUVÅS, enoklauvaas@gmail.com

Slik om lag ser eg ut nå, midt på 2010-talet, altså pensjonist.Enok framfor barndomsheimen, klar for å starta i 
storskulen på Lauvås skule, året 1949.



Frå Norske skulefolk 1, 1952. 
på s. 582, hentar eg ut denne 
informasjonen om Sverre 
Helle, læraren min. Han var 
fødd 28.april 1901 i Stavanger. 
Foreldre var kommunearbeidar 
Michael Helle og Hanna Berge. 
Eks. artium 1921, Stord lærar-
skule 1922. Spesialutdanning i §1 i «Lov um folkeskulen på landet frå 16. juli 1936».

Skulefoto 1953, både storskulen og småskulen. Sjølv sit eg til høgre. To elevar er ikkje med her.



engelsk.  Lærar på Lauvås i Riska. Bibliotekar Riska 
Folkeboksamling.

Frå boka Skolesoge i Sandnes fram til 1970 av 
Børge Undheim ser eg at Sverre Helle kom til bygda 
i 1922 og var her til 1961. I tida 1962 til 1968 var han 
på Hommersåk skule. Han døde 10. april 1968, alder 
nær 67 år.

Både som elev 1946-1953 og som lærar i 2-delt 
skule 1958-59, 1959-60 og 1961-62 var Normalpla-
nen gjeldande skuleplan. Min referanse er 4. opplag 
1954. Skulen skal i samsvar med planen ha desse faga 
og dette timetalet: Kristendomskunnskap 3 (småsk.) 
og 4, norsk 12 (småsk.) og 10, heimstadlære 5 (bare 
småsk.), soge 2 (storsk.), geografi 2(storsk.), natur-
fag 4 (storsk.), rekning 6 (småsk.) og 6, skriving 
3 (småsk.) og 3, teikning 2 (bare storsk.), song 1 
(småsk.) og 1 ½, handarbeid (her står ikkje timetal), 
kroppsøving 1 ½ (bare storsk.). Totalt 30 timar i veka i 
småskulen og 36 timar i storskulen. 

Småskulen og storskulen gjekk annankvar dag. 
Småskulen tysdag-torsdag-laurdag, 5 timar, frå kl. 9 
til 14. Storskulen gjekk frå kl. 9 til 15, altså 6 timar. 
Veketimetalet  over med 30 og 36 timar går altså over 
to veker. Det var middagspause på 30 min. Dei andre 
friminutta må faktisk ha vore så lange som eit kvarter. 
Det er slik eg hugsar det. Eg ser i ettertid at eg som 
lærar var ikkje lite «fjernstyrt» av slik me hadde det 
på Lauvås. Eg vil ta for meg fag for fag. Men først litt 
om lærar Helle.

Han var ikkje gift. Han hadde eige hus, men det 
huset var på Hommersåk. Han sykla til skulen på Lau-
vås i heile mi skuletid.  Seinare fekk han seg bil. Han 
hadde stort sett dei same kleda kvar dag, ofte var det 
nikkers og sixpence-hua.  Somme sa at han bare hadde 
denne dressen, men eg har nå sett opptil tre variantar. 
Han var ikkje ny for kvar dag, det er sikkert, mest 
ikkje for kvart år heller. Sjølvsagt hadde han sykkel-
klype på buksebeinet.

Skulehuset på Lauvås etter påbygg med sløydsal i 2.høgda 1948. Normalplanen  kom i 1939



På mange vis var han vel ein «anonym person». 
Han hadde sin faste plass i kyrkja. På Lauvås var han 
lærar for fleire generasjonar. Det var tre personar frå 
Lauvås som var i gravferda på Eiganes gravlund i Sta-
vanger. Søster Inga, Inga hadde i mange år ansvar for 
helsekontrollen, Torger var lenge med i skuletilsynet 
og eg var nokså nyleg ferdig utdanna lærar. Eg hugsar 
det blei sagt at Sverre var glad i blomster på minne-
møtet.  Han hadde nasjonal holdning under krigen. Ei 
tid var han arrestert, men alle personlege opplevingar 
eller privatliv sa han aldri eit ord om. Ingen kan hugsa 
at han smilte eller lo.

Eg trur lærar Sverre Helle var lojal mot målet for 
skulen. Det vil som regel vera ulike meiningar om ein 
lærar. Eg har ingen negative merknader for opplegget 
i mi skuletid. Helle gjorde sitt beste for at skuletida 
skulle vera bra for alle. Han var fagleg sterk og var 
rettferdig. Det er muleg han ikkje såg samspelet mel-
lom elevar skikkeleg, eller at han ikkje våga gripa inn. 
Det var også mobbing i mi tid.

Eg vil framheva spesielt at lærar Helle gjennom-
førte skuledagen slik det var praktisk muleg, noko eg 
også praktiserte i 2-delt skule. Med andre ord: Etter 
mi vurdering er det ikkje muleg å innfri alle intensjo-
nar i Normalplanen med tre og fire klasse-steg saman. 
Den få-delte skulen har mange gode kvalitetar, men 
her er også utfordringar som krev «at ein skjer gjen-
nom» og ser kva som er muleg.

Kristendomskunnskap
Alle dagar starta med ein salme og bønna Fadervår. 
Planen seier at «Opplæringa i kristendomskunnskap 
skal hjelpa til å gjeva borna kristeleg og moralsk 
oppseding (§1 i lova)». Første time kvar dag var dette 
faget på timeplanen. Det er enkel matematikk å slå 
fast at dermed fekk faget 3 timar i veka og 6 timar 

Lærebok i seks skuleår, 
heilt frå 2.klasse.

Det er muleg at denne boka 
ikkje kom før i 4. klasse.

Kanskje det bare var i 6. og 
7. klasse me hadde lekse her.



over to veker. Som lærar i to-delt skule hadde eg det 
også slik. Eg trur det var forventning om at kvar dag 
skulle ta til med kristendomskunnskap. 

Nå var dette faget eigentleg tre-fire fagområde: 
Bibelsoga var tema alt frå første klasse, men boka 
fekk me seinare. I storskulen meiner eg det var slik at 
me hadde bibelsoge ein dag, katekisme (kristenlære) 
neste skuledag og kyrkjesoge den tredje dagen. Me 
blei høyrde i leksa. Eg hugsar at ein gong talde eg 
talet på gonger eg las eit stykke frå bibelsoga. Det var 
mellom ti og tjue, men då kunne eg det utanboks.

Som lærar møtte eg same fenomen. Elevane reiste 
seg opp og sa fram heile historia. Eg sa at dei kunne 
bare fortelja hovudinnhaldet, men elevane var vane 
med at dei skulle kunna bibelforteljingane akkurat slik 
dei stod i Vogts Bibelsoge. Katekisma blei lærd på 
same måte. Eg kan ikkje hugsa at det var problem med 
å læra bod, bøner og truvedkjenning heilt rett, også 
med Luther si forklaring. Dessutan om dåp og natt-
verd, Bibelorda lærte me ikkje på same måten.

Kyrkjesoga blei det ikkje stilt dei same krav til. Me 
hadde aldri lekser til mandagen. Kyrkjesoga blei lagt 
til denne dagen. På mandagen las me også tekstar i 
bibelen. Ei tid las me frå Mosebøkene. Det var ein god 
del kjedeleg stoff  her, hugsar eg.

Det var ein del plansjar med bibelske motiv på 
skulen. Læraren fortalde medan me såg på plansjen. 
Desse  blei nytta mest i småskulen. Dei minste hadde 
ikkje lekser. I storskulen var det slik at leksene blei 
lengre for kvart året, men same forteljinga, og same 
katekismeteksta fekk ein høyra i fleire år, så det er 
ikkje rart at dette fagstoffet blei skikkeleg innprenta.

Utvalet av salmer var stort sett slik det går fram av 
Normalplanen. Mot jul blei julesangar øvd inn. Mot 
påske var det påskesalmer. Nasjonalsongar kom fram 
om våren. Somme morgon- og kvelds-salmer var alltid 
på repertoaret., slike som Syng i stille morgonstunder 
og Fager kveldsol smiler. Dette med å pugga salme-
vers har dei fleste minne om. For min del har eg ingen 
vonde minne her. Eg  førde tradisjonen vidare som 
lærar. Eg registrerte ikkje motvilje mot salmevers. Det 
var nok forventa at slik skulle det vera. Som avslut-
ning på dagen reiste me oss opp og song ein salme 
frå Landstads rev. salmebok. Eg trur me hadde kvar si 
salmebok under pulten. I småskulen var det nok bare 
eit vers eller to som alle kunne.

Norsk
Her skal det vera 12 timar i småskulen og 10 timar i 
storskulen Sagt med andre ord er det norsk i to timar 
kvar skuledag i småskulen. Men slik trur eg det var i 
storskulen og.

I småskulen var læraren opptatt med første klasse 
ein time, og denne timen måtte dei andre arbeida med 
noko på eiga hand, slik som å skriva noko eller lesa 
lågt. Det var ikkje noko klart skilje mellom norsk, 
skriving og teikning alltid. Læraren administrerte, 
og det læraren sa var lov. Eg trur nok lærar Helle og 
også eg sjølv hadde intensjon om å vera lojal mot 
Normalplanen, men samtidig var det overordna å ha 
alle elevane i gang med noko. Det er jo merkeleg at 
småskulen ikkje er ført opp med teikning. Litt teikning 
var det kvar dag og i mange fag. Det var nok meininga 
at teikning og heimstadlære høyrde saman.



Eit eksempel på oppgåve;

Å skrva stil var jo også ein aktivitet som ikkje kravde 
læreren på plassen. I småskulen fekk me somme tider 
eit bilde, eller det blei hengd opp ein plansje, og så 
skulle elevane skriva «ein stil» om dette, I storskulen 
var det også stilar som skulle skrivast heime, eller ein 
starta på skulen, så kunne ein gjera ferdig heime. Ofte 
var det val mellom tre oppgåver. Som heimestil kunne 
ein få hjelp av foreldre og søsken. Det er mange his-
torier om det. Eg hugsar likevel aldri at dette var noko 
problem. Mine foreldre hjelpte aldri.

Nordahl Rolfsens lesebøker hadde slitestyrke. For 
min del hadde eg bøker som kom i 1940. Med Nor-
malplanen kom det krav om at tredjeparten av lese-
verket skulle vera på sidemålet. Norske kunstnarar har 
illustrert bøkene.

Grammatikk skulle me også læra. Konrad Ash-
eim sine tre hefte var til hjelp, men i alle fall siste 
skuleåret fekk eg ei spesiell grammatikk-bok Norsk 

Desse hefta blei nytta i mi tid 
på Lauvås skule. Elevane kan 
arbeida på eiga hand. Alt måtte 
skrivast inn i ei skrivebok, Det 
var ikkje lov til å skriva i bøkene. 
Andre skulle ha bøkene eit anna 
år. Eit hefte for 2. og 3. kl., eit for 
4. og 5. kl. og eit hefte for 6. og 
7. kl.

Illustrasjon til oppg. 31 hos Asheim. Slike illustrasjonar sette 
fantasien i gang.



ABC-boka mi. Den kan 
eg aldri gløyma. Eg 
trur me fekk slik bok alt 
første skuledagen.

grammatikk for folkeskulen av Rasmus Stauri. Åttande 
utgåva er trykt i 1940. Denne boka har eg ennå. Dei 
fleste ville nok ha brend opp boka, men faktisk likar 
eg ennå å lesa om ordklassane og setningslekkar. Eg 
deler nok denne interessa med få andre. Legg merke 
til at det i oppg. 31 står om kjerringa at ho får «ein 
pinne til sigarett. No kan – og ta seg ein røyk.» Slik 
kunne det vel ikkje stått i dag.

Lærar Helle var flink til å lesa sjølv. Han hadde ei 
bok «på lur», og ikkje så sjeldan las han ein halvtime 
høgt for oss. Det var nok i storskulen. Eg kan ikkje 
gløyma ei bok om Biggles. På internett ser eg at dette 
er bøker av W.E. Johns. Veldig spennande!

I andre bandet 
av leseboka står 
det om bestemor. 
Det sluttar med 
at «bestemor 
fell frå». Det 
var livets alvor. 
Så avsluttar det 
med ei salme av 
Blix: Å tenk på 
Gud i ungdoms 
år.



Skulen var i mi skuletid prega av «ei kristeleg og 
moralsk oppseding», noko som kom fram også i andre 
fag enn kristendomskunnskap, slik som forteljingane 
om bestemor i Nordahl Rolfsen, utgave 1939, men 
også i utgave 1954. 

Rekning
Etter Normalplanen skal det vera 6 timar både i stors-
kulen og i småskulen, rekning var det altså kvar dag. 
I alle fall i storskulen var dette fast i andre time. Også 
som lærar praktiserte eg at andre time var timen for 
rekning. Alle klassar hadde rekning den same timen. 
Her var det «individuell undervisning». Alle heldt på 
med sitt. Ein gong i veka var det heimelekse i stor-
skulen. Då skulle det leverast inn utførde oppgåver. 
Innføringsboka var av betre papir enn kladdeboka. 
Reknestykka skulle førast inn med penn og blekk, 
sjølvsagt helst utan blekkflekkar. Også i norsk var det 
kladdebøker og innføringsbøker. Eg hugsar læraren 
minna oss om at det var papir-rasjonering. Alle sider 
måtte nyttast fullt ut.

Det var nok i dette faget at det kom forestillingar 
om flinke og mindre flinke elevar. Her var det dette 
spørsmålet melde seg: Kor langt er du komen? Sjølv 
om prestasjonane i norsk kunne variera, så fekk elev-
ane same oppgåva. Alle skreiv stil, men bare dei beste 
stilane blei nemnde som framifrå gode. Men i rekning  
var det plassen i boka som fortalde korleis det stod til.

Karakter fekk me alt frå andre klasse. Me kalla det 
klassar, i alt sju, men offisielt var det bare to klassar. 
Skuleåret 1952-53 gjekk eg siste året i andre klasse, 7. 
skuleår. I rekning hadde eg karakteren Godt+. 

Far min gjekk siste året 1902-03, akkurat 50 år tid-
legare. I den tida starta og slutta skuleåret med påske. 
Det ser ut for at korkje eg eller far min har hatt  pro-
blem med å innordna oss på skulen. Me har fått godt 

Rekning var eit viktig fag. Me 
hadde Aam. Johannesen sine 
bøker på Lauvås. Det var fire 
hefte, eit for starten i første 
klasse, deretter var det hefte for 
to klassesteg i kvart hefte.



skussmål, men far min sitt er vel meir enn originalt:  
«I alt det du gjør, så husk på enden! Tak for alt, Ola! 
O. Aarnes»

Skriving
Minstekravet etter Normalplanen er «Tydeleg, enkel, 
skikkeleg og nokolunde snøgg skrift som fell naturleg 
for eleven.» Det skal vera 3 timar til skriving både i 
småskulen og storskulen. Med skule annankvar dag 
betyr dette ein halv time kvar dag.

Skriving var ein aktivitet eit eller fleire årstrinn 
kunne halda på med på eiga hand, medan læraren tok 
seg av andre  oppgåver, slik som lesing med første-
klassingane.

I skriveverket til Kleveland (skjønnskrift) var det 
slik at du skreiv «oppå» det som var skrive i heftet, 
deretter skulle du skriva på eiga hand, men innanfor 
avgrensa linjer, Så får du karakter for både skrift og 
orden. Ingen skreiv vel finare enn læraren. Lærar 
Helle var ein «ordensmann». Handskrifta hans var 
eksemplarisk. Både inspirasjonen frå læraren og skri-
veverket til Kleveland gjorde at fin skrift blei vurdert 
høgt.

Jon Kleveland:
«Skriveverk i ni hefter.
Etterlikning av
Overskriftmetoden forbutt 
ifølge lov.»



Geografi (landkunne)
Ein lærar har som folk flest sterke og svake sider. 
Det er blitt sagt om lærebøker at ei god lærebok kan 
kompensera for ein mindre god lærar og for dårleg 
undervisning. Men her er det spørsmål om evne til 
å nytta læreboka. Leseferdigheten er nøkkelen. Som 
lærar har eg sett at det er samsvar mellom lesing og 
rekning. Men også mellom lesing og dei fleste andre 
fag, naturleg nok.

Somme lærebøker kom i nye utgåver og mange 
opplag. Eg hadde Horn si LANDKUNNE FOR 
FOLKE SKULEN ved Bernhard Stokke. Nynorsk 
utgåve ved Olav Midttun, 11. opplaget. Same boka, 
rett nok ein god del forandra gjennom tidene, var 
seigliva.

Å finna fram på kartet var populært. I klasse-

rommet var det mange kart som kunne trekkast ned. 
Elevane fekk som oppgåve å finna London i England 
osv. Dersom dette ikkje gjekk så bra, slik at læraren 
måtte hjelpa til, eller ei verre skam, ein annan elev 
måtte fram. Me la jo merke til kven som raskt kunne 
orientera seg. Men eg kan ikkje hugsa at det var 
mobbing på bakgrunn av prestasjonar på skulen.

I samsvar med  Normalplanen er timefordelinga 
for orienteringsfaga i storskulen slik: Naturfag 4, soge 
2 og geografi 2. Det blei truleg ikkje praktisert slik. 
Det var ein time kvar dag, og veka var på tre dagar, 
dermed var det ein dag med geografi, ein dag med 
historie og ein dag med naturfag. Det var lite av utstyr 
til eksperiment i fysikk. Eg kan ikkje hugsa at naturfa-
get skulle ha eller fekk dobbel så stort omfang som dei 
andre faga.

Landkunne, utg. 1941 Utg. 1948 Utg. 1948



Soge
Det står i Normalplanen: «Opplæringa skal gjera 
elevane føre til å nytta vanlege handbøker og annan 
litteratur.» Slike pålegg i planen for skulen var sjølv-
sagt bare fine formuleringar utan handfast realitet. 
Det var vel ikkje ei einaste handbok i skulestova. Eg 
kan heller ikkje hugsa at læraren hadde andre bøker 
enn læreboka, som han hadde på same måten som oss 
elevar. Ved opprykk til storskulen fekk elevane lære-
bok i soge, geografi og naturfag. Desse bøkene hadde 
ein i fire år. Alle hadde om det same, men det var nok 
slik at somme år starta det med verdssoge. Verdssoga 
var om lag tredjeparten av boka. Læraren hadde nok 
eit system. Men hovudvekta trur eg var om dei gamle 
norske kongane. Det var dette som verkeleg var soge 
med stor S.

I ettertid har eg undra meg over at læraren aldri 
trekte fram noko personleg, altså noko han sjølv hadde 

Slike plansjar hadde læraren på materialrommet. Dei blei nok 
nytta mest i småskulen.

opplevd, eller noko aktuelt. Lærar Helle var forsiktig. 
Det var lite å referera til det han sa. Aldri noko poli-
tisk kontroversielt.

Naturfag
Av mål for faget nemner eg frå Normalplanen: « 
Å vekkja interesse for og kjærleik til det plante-og 
dyrelivet som borna har omkring seg, så dei ikkje gjer 
uturvande skade, men lærer å verna om plantar og 
dyr (dyrevern, naturfreding).» I praksis var det slik at 
lærebøkene var «pensum».

Naturen var jo straks utanfor døra, men eg kan 
aldri hugsa det blei lagt vekt på det. Det var boka som 
var det første og det siste.

Heimstadlære
Planen for faget heimstadlære er på 13 sider i Normal-
planen. Det har fått 5 timar i småskulen og bare der. 
Det er muleg å seia at heimstadlære held fram med 
orienteringsfaga i storskulen, ikkje minst med natur-
fag, Faget skal «gjeva borna kjennskap til heimbygda, 
serleg til naturen og arbeidslivet der.» 

Heimstadlære var ukjend som ord for meg før eg 
sjølv var lærar. Eg trur ikkje dette var tema på Lauvås 
skule heller. Det var neppe nokon systematisk gjen-
nomgang av naturen, og slett ikkje av arbeidslivet. 
Det var ein kjøpmann, ein del bønder og nokre få 
fiskarar. Ein del foreldre hadde arbeid elles og. Men 
eg trur aldri Helle tok dette opp som tema. Nå kan eg 
sjølvsagt ikkje hugsa slike ting nå, men eg hugsar jo 
personen Helle, og eg kan ikkje tru at han ville nemna 
noko av lokal karakter. Helle var av natur ein snill og 
beskjeden person. Eg trur faktisk han opplevde å bli 
mobba av elevar i periodar, kanskje ikkje den tida eg 
gjekk på skulen, men eg har høyrt om episodar både 
tidlegare og seinare.



Helle blei nok diskutert i bygda, og somme meinte 
nok at han ikkje var flink nok til å halda disiplin i 
skulen. Den siste tida var han på Hommersåk skule og 
hadde klassar på lågare alderstrinn. Eg er nokså sikker 
på at han blei «tvangsflytta» bort frå Lauvås. Det var 
nok ikkje slik han ønskte det. Han var lærar til han 
blei sjukemeld og døde ikkje lenge etter. 

Heimstadlære var nok ikkje noko fag i småskulen. 
Eg trur at dei fem timane var mest slik dagleg: Kris-
tendomskunnskap, rekning, munnleg norsk, skriftleg 
norsk og alle andre ting: litt song, ein god del teik-
ning, sjølv om teikning ikkje var fag før i storskulen, 
og så var det ballspel ute, av og til leiking inne, sjølv 
om kroppsøving heller ikkje var fag før ein kom i stor-
skulen. Eg hugsar faktisk at me leika «bjørnen søv» 
inne. Det var siste time ein laurdag.

Song
I sangtimane kunne me ofte få 
velja sanger.

Me hadde aldri med oss heim 
sangboka. Her var det ikkje pug-
ging av vers, det var bare salme-
vers som måtte lærast utanboks. 

Nordahl Rolfsen har skrive 
sangen, men her er den omsett til 
nynorsk, truleg av Knut Liestøl 
som hadde hovudansvar for 
nynorsk-versjonen av Rolfsens 
lesebøker.

Etter Normalplanen skal det 
vera 1 time med song i veka i småskulen og  1 ½ time 
i storskulen, halvparten av dette i 3-dagars veke.

Mads Berg var standard-verket på området, men 
me må ikkje gløyma at det var sangar både i ABC-
boka og lesebøkene.

 «Gode Gud du alt har skapt» møter me ganske 
snart i første boka.  I dag ville denne sangen vera 
suspekt. Det ville bli oppfatta som forkynning, og 
forkynning er som kjent ikkje akseptert i norsk skule. 
Lærar og læremiddel skal vera nøytrale med omsyn til 
religion, ein stor forskjell på før og nå.

Det står i Normalplanen at notelære er minstekrav. 
«Notesystemet, g-lykel. Noteverde opptil fjerdedelar, 
repetisjonsteikn og bindeboge.» Det står mykje meir 
og, men alt dette hadde eg aldri høyrt om før eg måtte 
læra det i lærarutdanninga. Eg kan trygt slå fast at 
Normalplanen ikkje var retningsgjevande for sang-
timane.



Men det var sangtimar, som regel ein heil time. Og 
då var det ingen forskjell på om du gjekk i fjerde eller 
sjuande klasse, Me måtte til og med synga solo ein 
sjeldan gong, for læraren skulle avgjera om me kunne 
syngja. Men me fekk ikkje karakter i song

I Normalplanen heiter det at i småskulen skal du 
ha lært minst 5 songar og 5 salmer. I storskulen sum-
merer eg opp for alle fire åra. Elevane skal då ha lært 
minst 36 sangar og like mane salmer. Ja, i 7. skuleåret 
skal elevane også læra «kyrkjelydsvara», med andre 
ord ein del av liturgien i Den norske kyrkja. Det 
blir svakt å seia at tidene har forandra seg. På dette 
område er det som var påbod  dengong nå nærmast 
blir vurdert som forbod i dag.

Lærar Helle var brukbar flink til å syngja. Han 
hadde alltid i mi tid «skulejuletrefest». Me skulle av 
og til øva inn sangar og opptre som kor på festen. 
Både eg og andre har minne om at me ein kveld måtte 
komma til huset hans for å øva. Nokre måtte syngja 
andrestemme. Han hadde orgel i stova. Dette med 
andrestemme gjekk lagt over det eg kunne prestera. 
Førstestemme var jo å syngja på vanleg måte. Eg heldt 
meg til det. Deilig er jorden var nok den meste brukte 
song for innøving.

Eg kan mange sangar og salmer. Det er ingen tvil 
om at desse melodiar har eg lært på folkeskulen. Eg 
er sikker på at me kunne fleire klassiske sangar «i mi 
tid» enn det som er vanleg i dag. Men engelsk hadde 
me ikkje på skulen. Det var tilbod om å læra engelsk 
på Hommersåk utanom skuletida. 

Teikning
Det står 8 sider i Normalplanen om teikning. Som for 
alle andre fag er det sett opp mål, mistekrav, rettleiing 
og arbeidsplan for skuleåra. Arbeidsplanar for kvart 
skuleår var ikkje aktuelt på Lauvås. Dersom det var 
ei oppgåve i teikning, så var ho for alle. Dessutan er 
det vel slik at ein elev i 4. skuleåret kan vera like flink 
som ein annan i 7. skuleår. Men det kunne nok vera 
slik at nokre elevar teikna medan andre gjorde noko 
anna.

Fargeblyantar var det i skapet. Det var ikkje alltid 
fargestubbar av alle sortar heller. Eigentleg er det 
utruleg alle dei krav som er formulerte i planen, ei bok 
som skriv seg tilbake frå før krigen. Mykje blei sette 
på vent i tida 1940-45, men også i den første etter-
krigstid er ein god del av planen bare ønsketenking, 
for realiteten var ein annan.

I etterkrigstid var det mangel på utdanna lærarar. 
På Lauvås var dette stabilt. Helle var her. Ingen rekna 
med at det skulle bli forandring på det. I det store og 
heile var Helle respektert og om han vel ikkje var 
favoritt av ein lærar, så visste me ikkje om nokon 
annan heller, Det var slik det skulle vera.

Eg ser at teikning ikkje har vore «mitt fag». Men 
læraren har nå sett karakteren «Godt» på vitnemålet. 
Det er nok heilt rett. Eg har aldri kome på at læraren 
var partisk (urettferdig).

Det var altså 6 timar til disposisjon i storskulen. 
I grove trekk trur eg disponeringa var slik: Kristen-
domskunnskap, rekning, skriftleg norsk, munnleg 
norsk, orienteringsfag og andre fag som teikning, 
skriving , song og kroppsøving. Somme fag var nok 
«salderingspost». Hovudsaka for læraren var nok å få 
alt til å gå opp, få dagen til å flyta på ein brukbar måte. 
Dette var overordna Normalplanen. Eg har tenkt sjølv 
på same måten som lærar i to-delt skule.



Kroppsøving
Kroppsøving var vel ein siste time med å «slå ball». 
Me gjekk også bort til krossen ein gong i året og målte 
opp 60 m. Me «tok idrettsmerke». Så var det å springa 
det beste me vann og læraren tok tida. Av og til måtte 
me strekka hender og rulla med hovudet. Det var nok 
dette som var linjegymnastikk.

Det står 14 sider om kroppsøving i Normalplanen. 
Det startar slik: «Landsskulen arbeider under svært 
ulike tilhøve i dei ymse bygdene både med omsyn 
til …» Under rettleiing les eg; «Øvingar i skulestova 
(klasserommet) driv ein når ein ikkje har gymnas-
tikksal og heller ikkje har høve til å ha kroppsøving 
ute. Ein bør ikkje driva gymnastikken i klasserommet 
lenger enn 15 min. om gongen ...»

Eg trur ikkje me hadde kroppsøving fast på time-
planen. Det var bare så vidt me hadde timeplan. Alle 
dagar var tilnærma like. Me fekk greie på kva som var 
lekse og når det var innlevering av reknebok  (inn-
føringsbok) eller norskbok (stilebok). Det var opp til 
kvar og ein å halda greie på dette.

Men det var jo slik at dei fleste hadde fysisk arbeid 
heime annankvar dag, og ofte etter skuletid og. Dei 
fleste i storskulen hadde sykkel. Det var ikkje lite av 
«gymnastikk» (arbeid heime) totalt sett i den tida, men 
altså ikkje i regi av skulen.

Handarbeid
Det står ikkje oppførd timetal i Normalplanen. Hand-
arbeid for guttar var sløyd. For jenter var det «saum 
med hand … osv, stopping, lapping og spøting. Klippa 
etter mønster …osv. og litt einfeld prydsaum.» 

Eg hadde sløyd, naturlegvis. Eg trur det var dob-
beltimar, kanskje var det alle tre timar etter matpau-
sen. Det er muleg dette bare var ei tid på året. Kanskje 
var det på vårparten. Eg gissar på at det var mandagar. 
Me hadde jo aldri lekser den dagen. Helle var også 
lærar i sløyd. Det kom nok ei dame utanfrå, ei frå 
Hommersåk, og ho hadde handarbeid med jentene 
nede i klasserommet. Søster mi seier det var på bede-
huset, og at frøken var  Gudrun Olsen.

Eg vil påstå at eg lærde mykje i desse timane. I 
dette faget er eg kjend med heile minstekravet, slik det 
står i planen.

Det står slik på s. 18.:
«Elevane skal kunna:
1. bruka rett den vanlege sløydreiskapen som skulane 

har,
2. setja i hop arbeid med spikrar, skruver og innfel-

ling,
3. finna høveleg storleik og form på eit sløydarbeid 

som eleven skal planleggja og gjera,
4. laga ein liten ting etter framlagd teikning.
5. laga ein liten, einfelt ting etter eige val og forma 

han sjølv etter eiga teikning.
6. røra ut oljefarge og måla tinga, reinsa og stella 

målarkostar og penslar.»

Dette som står om eigne teikningar stemmer nok 
ikkje. Det var ei bok med teikningar på sløydsalen, 
som altså var eit rom over skulestova.



Etter at me fekk sløydsal (1948), så var skulen slik: 
Inngangen var eit bislag med støypt golv. Me kom inn 
i ein gang med trapp opp til høgre, opp «til sløyden», 
som me sa. Til venstre var det dør inn til eit materi-
alrom. Rett fram var døra inn til skulestova. Her var 
kateteret rett fram. Omnen var til venstre, med same 
me kom inn, Så var det tre skap i skulestova. Nede til 
venstre, oppe til høgre og nede til høgre, tett ved døra. 
Det var tre par vindu på to sider av skulestova. Det 
var høgt under taket, truleg minst 3 m. I taket hang 
det lampar, kanskje så mange som seks. Eg hugsar at 
det var eit par bilete på veggen, ikkje meir heller, men 
ganske store, og med motiv frå krigen og frigjeringa. 
Men læraren sa aldri eit ord om desse bileta, men det 
var nok han som hadde plassert dei der.

Etter at eg hadde skrive ferdig, kom eg på at det 
nok var ein lokal plan i tillegg til Normalplanen.

Det stemmer. Skuleplan for Hetland folkeskule 
vart vedtatt i skulestyret 1. april 1949. På side 31 står 
det at det skal vera 39 undervisninsveker i året. Dette 
er vel meir enn minstekravet i Normalplanen. Dermed 
er det rom for noko omprioritering, og likevel kunna 
innfri krav om timetal.

Timetalet i denne planen er slik for småskulen  
og storskulen:

Kristendomskunnskap 4-5 Npl. 3-4
Norsk 12-12  12-10
Heimstadlære 4-0  5-0
Soge 0-2  0-2
Geografi 0-2  0-2
Naturfag 0-3  0-4
Skriving 3-1  3-3
Rekning 6-6  6-6
Teikning 0-2  0-2
Song 1-1  1-1 1/2
Handarbeid
Kroppsøving 0-2  0- 1 ½

Eg hugsar nok feil. Eg påstår tidlegare i artikkelen at 
kvart friminutt var på 15 minutt og matøkta var på ein 
halv time. Det siste kan vera rett. Eg budde ikkje så 
langt frå skulen. I alle fall siste året så sykla eg heim 
og hadde middag. Eg var alltid på plass når fjerde time 
starta.



Men så var det også slik at kanskje ingen andre 
enn læraren hadde klokke. Eg fekk klokke sommaren 
1952. Men det var læraren si «pipta» som avgjorde når 
neste time tok til. Det var heller ikkje ringeklokke som 
fortalde når timen var slutt. Men lærar Helle starta nok 

og slutta skuledagen etter klokka. Det var elevar som 
skulle ha skuleskyss over til Uskakalven, så dette var 
sjølvsagt på avtalt tid. Mange elevar hadde lang veg å 
gå, meir enn 4 km.


