
Indledning

Vinderup Realskole har gennem de sene-
ste 100 år haft stor betydning for lokal-
samfundet i Vinderup og omegn. I dag 
er skolen fortsat kendt som en velfunge- 
rende skole, der giver eleverne en god 
faglig og personlig ballast med videre i 

livet samt ikke mindst gode minder og 
oplevelser fra nogle gode år på skolen.
 Vinderup Realskole er en privatskole. 
Fælles for undervisningen på privatsko-
lerne er, at der er større friheder end i de 
kommunale skoler, da skolens bestyrelse 
har den overordnede ledelse af skolen. 

Vinderup Realskole 1918-2018
Denne artikel er skrevet i anledning af Vinderup Realskoles 100-års  
jubilæum d. 1. oktober 2018. Hensigten med artiklen er at give  
læseren et indblik i Vinderup Realskoles historie  

gennem de seneste 100 år. 

Af Birgitte Holm

Vinderup Realskole 2018. Foto: Erik Mitens.
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Der er krav om, at skolen følger frisko-
leloven, men der er friere muligheder 
for undervisningens tilrettelæggelse, og 
nye beslutninger kan hurtigt indføres i 
skoledagen. Skolens undervisning skal 
som minimum leve op til undervisnin-
gen i folkeskolen, hvilket aldrig har væ-
ret et problem på Vinderup Realskole. 
Privatskolerne er selvejende institutioner, 
og brugerne (i Realskolens tilfælde Hol-
stebro Kommune) skal lægge en egen-
betaling. Derudover får skolen tilskud 
fra undervisningsministeriet, forudsat 
skolen lever op til ministeriets forskel-
lige krav. Tilskuddet udregnes via den 
såkaldte koblingsprocent, der dækker 
over den procentdel, som staten tildeler 
privatskolerne i forhold til folkeskolen. 
I år får privatskolerne 76% af landsgen-
nemsnitsprisen for en elev i folkeskolen.

Vinderup Realskole 
– et historisk tilbageblik

De forskellige realskolers opståen og ud-
vikling var bestemt af lokale forhold og 
varierede betydeligt fra sted til sted.1.)

 Realskolens opståen skal ses i sam-
menhæng med den historiske udvikling. I 
november 1865 ankom det første tog til 
Vinderup Station. Herefter opstod sta-
tionsbyen Vinderup, der før jernbanens 
ankomst ikke rigtig var en by, men blot 
stedet, hvor proprietærgården Vinde-
rupgård lå. Det var på gårdens marker, 
at jernbanen blev bygget1.)

 Kommuneskolen blev en realitet i 
1905, og 13 år senere, i 1918, blev Vin-
derup Realskole grundlagt. En tidlige-
re skolebestyrer på Realskolen, Oluf 
Thorn, har beskrevet, hvordan Vinderup 
Realskole blev dannet6.).
 Oluf Thorn peger på flere forskellige 
forhold, der var medvirkende til, at Vin-
derup fik en realskole i 1918:
 1) Første verdenskrig havde været god 
for landmændenes økonomi. De havde 
mulighed for at sælge landbrugsproduk-
ter til Tyskland og Østrig-Ungarn til høje 
priser. Bønderne fik flere penge mellem 
hænderne og fik råd til at lade deres 
børn gå i skole i mere end 7 år.
 2) Indbyggertallet i Vinderup var ste-

Første hold afgangselever på 
Vinderup Realskole, 1922.  
Fra venstre mod højre ses 
følgende elever: Vilhelmine 
Sophie Henningsen, Johan-
nes Stubkjær (Ejsing), Frida 
Viktoria Sørensen (Ejsing), 
Louise Margrethe Madsen, 
Edith Marie Sørensen, Anna 
Olesen (Ryde), Katrine Bjørn-
kjær (Hasselholt), Hartvig 
Kristian Hartvigsen 
(Hasselholt). 
Kilde: Realskolens arkiv.
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get kraftigt fra 754 i 1906 til 1238 i 1920.
 3) Jens Frederik Jensen Bundgaard blev 
født den 1. juni 1881 i Asp. Han havde væ- 
ret lærer på Lyager Skole i Dejbjerg fra 
1911-1915, og i 1918 var han førstelærer 
på Vinderup Kommuneskole12.). Han var 
en arbejdsom og initiativrig mand, som 
mente, at børnene fra Sahl og omegn 
også burde have mulighed for at tage 
præliminæreksamen (forberedelseseksa-
men), derfor ansøgte han Sahl sogneråd 

om tilladelse til midlertidigt at låne et lo-
kale på kommuneskolen til undervisning 
af elever. Bundgaard fik tilladelsen af 
sognerådet, og 1. oktober 1918 begynd-
te Vinderup Realskole sin virksomhed. J. 
Bundgaard var nu både førstelærer på 
Vinderup Skole og lønnet skolebestyrer 
på Vinderup Realskole. Han har udtalt: 
»Jeg er leder af Realskolen i min fritid«.6.)

 Året efter, i 1919, begyndte endnu 
et hold på den 3-årige forberedelse til  

Billede af kommuneskolen 1905 – set fra nordvest. Foto: Vinderup Egnshistoriske Arkiv.

Sevelvej 42 – her startede 
Vinderup Realskole i 1919 
efter et år i lånt loftslokale 
på Vinderup skole. Foto: 
L. Kirkensgaard, 2016.
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præliminæreksamen. Der var ikke plads 
til begge hold på kommuneskolen. Der-
for gik interesserede forældre sammen 
med J. Bundgaard i et aktieforetagende 
og købte huset på Sevelvej 42. Huset 
havde tre rum på første sal og et rum og 
køkken forneden. Der blev indrettet fire 
skolelokaler, og køkkenet blev brugt som 
opholdsstue for eleverne. I skolegården 
var der et udhus med W.C. og cykelstald, 
hvor eleverne kunne opholde sig, hvis 
vejret tillod det.4.) 
 De første år havde skolen ingen ek-
samensret, derfor skulle de første hold 
rejse til København for at tage deres ek-
samen. Skolen skulle først bevise sine 
evner til at undervise og give eleverne 
relevante kundskaber, før skolens leder 
fik tildelt eksamensretten. J. Bundgaard 
opnåede allerede eksamensret i 1922 og 
kunne herefter selv arrangere prælimi-
næreksamen og lade eleverne blive ek-
samineret af deres egne lærere.6.)

 På en realskole var der en formel ud-
dannelse, organiseret for en bestemt 
målgruppe med et bestemt indhold. 
Vægten var lagt på reale stofområder, 
og uddannelsen var systematisk tilrette-
lagt samt kompetencegivende. Realsko-
leuddannelsen kunne afsluttes på flere 
niveauer, og en afsluttende eksamen 
kunne enten tages efter 9 års skolegang 
(realeksamen af lavere grad og mellem-
skoleeksamen) eller efter 10 års skole-
gang (præliminæreksamen, også kaldet 
realeksamen af højere grad eller forbe-
redelseseksamen.2.)

 På Vinderup Realskole tilbød man 
præliminæreksamen, som i niveau lå 
langt over mellemskoleeksamen og et 
stykke over realeksamen. Præliminærek-
samen var skolens styrke.
 Skolen var en betalingsskole, men sko-

lens elevtal var ikke særlig højt i de før-
ste 20 år (man mener, at gennemsnitlig 8 
elever hvert år tog præliminæreksamen), 
og det var trange tider for den nystar-
tede skole. Elevtallet steg, men af og til 
kneb det meget med at nå op på de 40 
elever, der som minimum skulle gå på 
skolen, hvis ministeriet skulle give stats-
tilskud.6.)

 Såvel skolebestyrer som skolefor-
mænd på skolen gjorde et stort stykke 
arbejde for at hverve elever til skolen. Ek-
sempelvis var årene 1933-35 hårde, men 
skolens daværende formand, læge Grill, 
lagde et stort stykke arbejde i at skaffe 
elever til skolen. Meget tyder på, at uden 
hans indsats havde skolen ikke klaret sig 
gennem denne periode.7.)

 Uddannelsen på en realskole var en 
betydningsfuld ungdomsuddannelse, 
der gav den enkelte bedre kvalifikatio-
ner i bl.a. sprog og naturlære end fol-
keskolen. Ud over nyttige kundskaber 
bidrog realskolen også til den enkeltes 
almendannelse og til loyalt at medvirke 
til udviklingen af det danske samfund.
 På realskolen ønskede man fra star-
ten, at eleverne brugte 4 år (I., II., III. og 
IV. realklasse svarende til nutidens 6.-9. 
klasse). som forberedelse til præliminær-
eksamen.
 Skulle en elev optages i I. og II. real-
klasse på realskolen, skulle de være mod-
ne og have solide kundskaber i dansk og 
regning. Hvis de ikke havde de fornødne 
kundskaber i sprog og matematik, måt-
te de tage ekstraundervisning uden for 
skoletiden for at opnå dette.
 Således skriver en tidligere elev på 
skolen (1924-26): »Min friske hjerne virkede 
som en svamp, og jeg indsugede med begærlig-
hed den lærdom, der serveredes i timerne på 
skolen. På flere punkter var jeg forud for mine 
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kammerater, men på andre områder, f.eks. en-
gelsk og tysk, havde de andre et forspring…… 
med hensyn til tysk fik jeg nogle enetimer, og i 
løbet af en 3-4 måneder var jeg på højde med 
de andre og var endda nr.1 i det samlede må-
nedsresultat, og den stilling holdt jeg vist nok 
resten af tiden, med mindre jeg fik minusser for 
dårlig opførsel.«4.)

 I Vinderup Realskoles 25-års jubilæ- 
umsskrift fra 1943 kan det læses, at Re-
alskolen fra 1. august ønskede at for-
længe elevernes ophold på realskolen 
med 1 år. Fra 1. august 1943 var det 
muligt at gå i 5., 6., 7., 8. og 9. klasse; 
den nye klasse var en 5. klasse. Elevernes 
skolegang blev ikke et år længere, men 
begyndte et år tidligere på Realskolen. 
Begrundelsen for dette kan også læses i 
jubilæumsskriftet: 
 1. Eleverne havde vanskeligt ved at 
skille de fremmede sprog fra hinanden 
(eleverne blev undervist i engelsk fra 5. 
klasse, tysk fra 6. klasse og fransk fra 8. 
klasse).
 2. For de middelbegavede elever gik 
undervisningen i en 4-klasset prælimi-
nærskole for hurtigt, og de fik ikke det 
fulde udbytte af undervisningen. Det vil-
le 5. klasse råde bod på.
 3. Præliminæreksamen står over for 
en nyordning, der omfatter udvidet re-
ligionsundervisning, svensk opgives til 
eksamen, naturlæren udvides til også at 
omfatte kemi, og den skriftlige opgave 
med oversættelse fra engelsk til dansk 
udgår, i stedet for skal eleverne skrive en 
engelsk stil. Pensum i regning blev udvi-
det til også at omfatte aktier, obligatio-
ner og veksler, geometrien skal fremover 
også indeholde trigonometri, og pigerne 
skal i 5.-7. klasse undervises i skolekøk-
kengerning og drengene i sløjd.

 Til translokationsfesten ca. 1930 blev 
»Skolens sang« sunget. Sangen er et dej-
ligt historisk blik ind i skolens opfattelse 
af lærdom og livet omkring 1930. 

SKOLENS SANG

Melodi: Solen sank bag grønne Lund.

Skoledage, Ungdomsaar,
Vaar og Vækst og lyse Minder 
fik vi unge Mænd og Kvinder 
i vor egen Skolegaard.
Var end stundom Vejen trang,
Bænk og Bøger lige haarde, 
voldte Sliddet Suk og Taare, 
eet vi føler dog ad Aare:
Skoletiden var ej lang.

Verdens store Billedbog
aabnes for de aabne Øjne,
alt, hvad der kan Tanken højne, 
gøre Talen skarp og klog.
Nye Tiders Daad og Digt, 
fjerne Landes Sprog og Sage,
Kløgt og Kunst fra Oldtidsdage, 
Fremtidsdrøm og Blik tilbage 
farver Livet lyst og rigt.

Her, hvor Pigelil og Pog
ej for fremmed Land og Tale 
glemmer Danmarks grønne Dale,
Sangen i vort eget Sprog 
om vor Virken, Lyst og Nød, 
om den mørke Muld, som lønner 
blide Døtre, raske Sønner 
i dets Kongeborg og Rønner 
med sit jævne danske Brød.

Langsomt dikker Skolens Ur, 
hurtigt rinder Livets Dage, 
snart med Længsel vi tilbage 
ser mod Skolens røde Mur.
Indenfor var Arbejd’ kært; 
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kend dig selv og lær af Tiden, 
rens dit Hjerte, øg din Viden, 
hvis du sejre vil i Striden, 
var de Love, vi fik lært.

Udenfor er Kampen haard
i de sorte, snævre Stræder;
fælles Gerning, fælles Glæder 
samler os i Skolens Gaard. 
Venskabsbaand, som her vi bandt, 
skal os varigt sammen binde.
Skolens Stuer, Gange, Linde 
gemmer vi i trofast Minde 
om de Ungdomsaar, der svandt.

Fra 1935-42 voksede elevtallet. Der var 
98 elever i 1942, da Harder Nielsen over-
tog ledelsen af Realskolen, og 100 elever 
i 1945 og derefter steg elevtallet støt. 
 I foråret 1946 rejste Harder-Nielsen 
rundt i Sydsalling for at hverve elever til 

skolen. Hvervekampagnen var vellykket, 
og skolen fik mange nye elever på de for-
skellige klassetrin. Det gav grundlaget for 
at starte en busrute, og Harder-Nielsen 
lavede en aftale med vognmand Aage 
Vedel. Den første rute var Fårbæk-Hade-
rup-Hagebro-Skave-Herrup-Ryde-Vinde-
rup (og hjem igen). Der var ca. 25 elever 
med bussen i 1946. Eleverne betalte 
buspenge oven i skolepengene.(NY KILDE A) 
Desværre var der problemer med finan-
sieringen af busruten, hvorfor eleverne 
efter en periode igen måtte køre med ru-
teforbindelsen Skive-Holstebro. Bussens 
afgange passede dårligt med skolegan-
gen, og flere elever måtte gå eller cykle 
langt for at nå til ruten. Senere opstod 
ruten Nykøbing-Holstebro med stop i 
Balling. Det gjorde transporten til og fra 
Vinderup Realskole lettere for eleverne 
fra Salling området. Skolen havde i en 

Eleverne på Vinderup Realskole ca. 1943-44. Foto: Vinderup Egnshistorisk Arkiv. 
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periode sin egen lille bus, der oftest blev 
ført af Harder-Nielsen. Desværre brænd-
te bussen i 1953 på en tur til Vesterhavet, 
ingen elever kom til skade.(NY KILDE B) 
 Det stigende elevtal efter krigen 
skyldtes blandt andet en stor affolkning 
af landdistrikterne som følge af meka-
niseringen på landet, og at nogle af de 
mindre gårde havde fordel af at sælge til 
de store gårde. Mange unge landmænd 
søgte derfor ind på realskolen.
 Vinderup Realskole hed i en periode 
Vinderup Kost og Realskole. I en skole-
brochure fra 1945-46 angives mulighe-
den for at bo ved skolen. Kirsten From 
Christensen, som var elev på skolen 
1946-1950, kendte ikke til nogle kost- 
elever og mener, det måske drejede sig 
om 2-3 elever. Det har ikke været muligt 
at finde information i arkivet. 
 Folkeskoleloven i 1958 reformerede 
ikke skolens formål, men skolestruk-
turen. Først og fremmest blev land- og 
byskolerne ligestillet. Man afskaffede 
mellemskolen, således at de 7 første år i 
skolen var et samlet forløb. Efter 7. klas-
se kunne eleverne enten vælge at forlade 
skolen, fortsætte i 8. og 9. klasse for de 
praktisk orienterede eller gå i en treårig 
realafdeling, hvis man var boglig stærk. 
Men allerede fra 6. klasse skulle eleverne 
deles i en boglig og en almen linje. 
 Folkeskolen og dens nye realafdeling 
blev en succes i 1960’erne, mens realsko-
lerne befandt sig i en situation, hvor 
omstilling var en nødvendighed. Nogle 
realskoler blev solgt til kommunerne og 
andre steder nedlagt. I perioden 1960-
1970 måtte ca. 50 private realskoler luk-
ke, da de mistede deres elevgrundlag i 
takt med, at landkommunerne byggede 
nye centralskoler med faglokaler.2.)

 Nogle realskoler fik lavet en driftsaf-

tale/betalingsoverenskomst med kom-
munen, disse skoler kunne stort set 
fortsætte uændret. Vinderup Realskole 
hørte til i denne kategori.
 Sognerådet (hvori den politiske ledel-
se i landkommunerne var placeret indtil 
1970) og senere kommunen har spillet 
en vigtig rolle for Realskolens opståen og 
overlevelse i Vinderup.
 Sognerådet har støttet realskolen fra 
dens opstart i 1918. Det blev accepte-
ret, at kommunens førstelærer brugte en 
del tid på realskolen. Man har bevilliget 
fripladser og halve fripladser til kommu-
nens børn samt støttet realskolen øko-
nomisk med tilskud.10.) I de første vigtige 
år af realskolens virke har der været en 
stor del af sognerådets medlemmer, der 
varmt gik ind for den private realskole i 
Vinderup og har kunnet se fremtidsmu-
ligheder for såvel sognet som sognets 
børn ved realskolens tilstedeværelse.5.)

      

Vinderup Realskoles opbygning af klasser med 
mulighed for enten at gå i 8. og 9. klasse eller 
i I.-III. realklasse.
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Ledere af Vinderup Realskolen i de seneste 100 år

1918-1930: Vinderup Realskole starter som privatskoledrevet af et aktie- 
  selskab bestående af interesserede fra Sahl, Sevel, Ejsing,  
  Handbjerg og Ryde kommuner. Skolens første skolebestyrer var  
  Jens Frederik Jensen Bundgaard, førstelærer på Vinderup Skole.  
  Skolebestyrer på Vinderup Realskole i 13 år, hvorefter han  
  rejser til Aarhus og køber Fru Laursens Realskole.
1931-1932: E. Raahede (stoppede efter 1 år).
1932-1934: A. Neisig (stoppede efter 2 år).
1935-1942: Skolebestyrer A. Rytter køber skolen fri af aktieselskabet, og den 
   forblev privatejet op til 1959.
  I 1942 sælger Rytter skolen til Harder-Nielsen for at købe   
  Westrups Realskole i Randers, som blev omdøbt til Rytters 
  Realskole, senere C. La Cours Skole.
1942-1976: Harder-Nielsen.
1976-1981: Oluf Thorn (ansat som lærer på skolen fra 1946).
1981-2012: Anders Langskov.
2012: Anette Horsholt (stoppede efter ½ år).
2013-: Birgitte Holm (ansat som lærer på skolen fra 2000).

Bestyrelsesformænd gennem årene

1959-62:  Jens Svejdal, Sevel.
1962-66: Edvard Pedersen, Vinderup.
1966-70: S.A. Mathiassen, Vinderup.
1970-82: Lis Bach, Ejsing.
1982-90: Hilda Pedersen, Vinderup.
1990-97: Else Pedersen, Mogenstrup.
1997-99: Hanne Pallesen, Ål.
1999-2000: Else Marie Hedegaard, Mogenstrup.
2000-06: Kirsten Primdahl Møberg, Ejsing.
2006-09: Søren Gjedsig, Trandum.
2009-10: Lars Knudsen, Bjert.
2010-12: Jesper Buur Pedersen, Vinderup.
2012: Bjarne Pedersen, Herrup.
2012-2018: Nicolaj Frederiksen, Ål.
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1. august 1959 blev der efter mange 
møder mellem de 5 sognekommuner 
Sahl, Sevel, Ejsing, Handbjerg og Ryde 
aftalt, som skrevet i første fundats §18, 
at kommunerne erklærer sig enige om, 
at Vinderup Realskole er deres eksa-
mensskole, og at der ikke må oprettes 
andre eksamensskoler i disse kommuner. 
I 1959 blev Realskolen til en selvejende 
institution med en bestyrelse på 15 med-
lemmer. Denne ændring fra privatejet til 
selvejende institution bevirkede, at sko-
len blev stillet bedre mht. statstilskud, 
statslån m.v. 
 Skolens bestyrelse varetager den over-
ordnede ledelse af skolen og er ansvar-
lig over for undervisningsministeriet for, 
at skolens økonomi og drift – herunder 
forvaltning af de statslige tilskud – er i 
overensstemmelse med gældende love 
og regler. Skolens leder varetager den 
daglige pædagogiske ledelse af skolen 
og har ansvaret for, at den daglige drift 
af skolen er forsvarlig og i overensstem-
melse med gældende regler og vilkår (jf. 
skolens vedtægter).
 Efter 1959 tilbød Vinderup Realskole 
to muligheder for afsluttende skolegang. 
Enten kunne man gå i 6.-9. klasse eller gå 
i 6.-7. klasse og derefter i I.-III. realklasse. 
Skolen fulgte kravet i den nye skolelov 
med tilbud om 4 forskellige linjer i 8. og 
9. klasse.
 Elever i 6. og 7. klasse blev optaget 
uden prøve, og efter 7. klasse deles ele-
verne efter lærernes skøn i enten I. re-
alklasse eller 8. klasse. Begge retninger 
afsluttedes med en kontrolleret eksamen 
og et eksamensbevis.7.)

 I 1962 skete en ændring af folkesko-
leloven således, at det blev muligt ved 
godkendelse at indføre et 10. skoleår for 
de kommuner, der måtte ønske dette. 

Vinderup Realskole har haft 10. klasse 
på skolen siden starten i 1962.
 I løbet af skolens første 28 år (1918-
1946) dimitterede 282 elever med en 
præliminæreksamen (skoleleder Harder 
Nielsens opgørelse), og ca. 1500 elever 
var udgået fra skolen i løbet af de første 
50 år (1918-1968) af skolens virke.11.)

 I 1961 var der 265 elever på skolen,7.) 
og ti år senere var der 310 elever.8.)

 Før 1970 var Danmark inddelt i 86 
købstadskommuner og ca. 1.300 sogne-
kommuner, som lå i 25 amtsrådskred-
se (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
2005). Med kommunalreformen blev 
antallet af amter reduceret til 14 og 
kommuner til 275. Dermed var grunden 
lagt til, at der kunne ske en omlægning af 
opgave- og byrdefordelingen fra staten 
til amter og kommuner. Vinderup Kom-
mune blev dannet.
 Vinderup lå indtil 1970 i Sahl sogne-
kommune, og først med kommunalre-
formen i 1970, hvor Ejsing, Handbjerg, 
Ryde, Sahl og Sevel sogne blev sammen-
lagt, kom egnens største by Vinderup til 
at lægge navn til kommunen.
 Fra 1. august 1970 indtrådte en æn-
dring af folkeskoleloven, hvor 5-dages 
skolegang blev indført. Nu var det slut 
med at gå i skole om lørdagen.
 Endnu en skolereform fik stor betyd-
ning for Vinderup Realskole. Med den 
nye folkeskolelov i 1975 kom folkeskolen 
til at bestå af en 9-årig grundskole med 
undervisningspligt og en frivillig 10. klas-
se. Deling af eleverne efter 5. klasse blev 
afskaffet sammen med realeksamen. 
Da der ikke længere var mulighed for at 
afholde realeksamen på realskolen, for-
svandt den oprindelige idé med skolen. 
Skulle skolen nu nedlægges?
 Vinderup Realskole var meget kendt 
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og anerkendt på egnen; den var støt-
tet af de fleste omegnskommuner, som 
også havde repræsentanter i skolens be-
styrelse. Lærerne på skolen var dygtige 
med kompetencer og stor erfaring i at 
undervise de ældste elever. Derfor var 
det helt naturligt, at skolen, som hidtil 
havde taget sig af kommunernes ældste 
og dygtigste børn, fik tilbud om at fort-
sætte som overbygning for kommuner-
nes 8.-10. klasser.5.)

 Efter en redegørelse på Vinderup Re-
alskole af de økonomiske forhold, kunne 
man konkludere, at det ville være bety-
deligt billigere at bibeholde den private 
skole som kommunens overbygnings- 
skole. Debatten om, hvor Vinderup Kom- 
mune skulle placere sin overbygning, 
foregik i foråret og sommeren 1975. Der 
afholdtes møder med undervisnings-
inspektøren fra ministeriet, amtssko-
lekonsulenten, forskellige skolefolk og 
politikere. Folk var splittede, men stem-
ningen i området blandt kommunens 
indbyggere var positiv over for oprettelse 
af en overbygning på Vinderup Realsko-
le, mens lærerne på Vinderup Kommu-
neskole udviste stor modstand over for 
denne mulighed.
 Skive Folkeblad skrev, at det økono-
misk har været en stor fordel for Vinde-
rup Kommune, at den som en af de få i 
landet vil lade den selvejende institution 
klare undervisningen af alle elever efter 
7. klasse. Hvis det kommunale skolevæ-
sen selv skulle overtage overbygningen, 
ville skatteprocenten i kommunen for-
ventes at stige med 1½ %.5.)

 Kommunens afgørelse vedrørende 
placeringen af overbygningen i Vinde-
rup mundede ud i en driftsaftale, som 
blev underskrevet d. 1. august 1975. Af 
aftalen fremgik det, at realskolen er for- 

pligtet til at undervise kommunens sko-
lesøgende børn i 8., 9. og 10. klasse. 
Kommunens elever skal ikke længere be-
tale for at gå på den private Vinderup 
Realskole. Som følge af skolens driftsaf-
tale betaler kommunen et beløb for hver 
elev.5.)

 Loven om ungdomsskoler blev ved-
taget i 1942. Den nye folkeskolelov, der 
trådte i kraft 1. august 1976, lagde op 
til, at ungdomsskolen bør virke som et 
supplement til folkeskolens virksomhed. 
I kommunen blev der holdt nogle mø-
der i ungdomsskolenævnet, hvor både 
Vinderup Skoles skoleinspektør Evald 
Sørensen og Vinderup Realskoles skole-
bestyrer Oluf Thorn og ungdomsskole- 
inspektør Constantin Ravn Hastrup del-
tog for bl.a. at planlægge et samarbej-
de, der gik i gang ved skoleårets start i 
august 1976. Eleverne udnyttede tilbud-
det i stor stil, og allerede det første år 
blev ca. 210 elever undervist på 14 for-
skellige hold og året efter 270 elever på 
17 hold.9.)

 Et værdifuldt samarbejde mellem ung-
domsskolen og realskolen i Vinderup 
eksisterer fortsat i dag. Hvert år mødes 
ungdomsskoleinspektøren med realsko-
lens ledelse, og der planlægges et væld 
af interessante tilbud, som skolens ele-
ver kan vælge mellem. En velfungerende 
lokal ungdomsskole er uundværlig for 
såvel de unge mennesker som skolerne i 
Vinderup og omegn.
 I 2007 kom endnu en kommunalre-
form. Her blev Vinderup Kommune sam-
menlagt med Holstebro Kommune og 
Ulfborg Kommune. Det fik dog ingen be-
tydning for realskolen, da skolens drifts-
aftale med Vinderup Kommune blot 
blev overført til Holstebro Kommune. I 
forbindelse med skolestrukturdebatten i 
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Holstebro, hvor såvel 7. som 10. klasser-
nes placering blev debatteret, besluttede 
et enigt byråd, at Holstebro Kommune 
fortsat skulle tilbyde 10. klasse på to 10. 
kl. skoler, nemlig Sct. Jørgens Skole og 
Vinderup Realskole. 7. klasserne skulle 
forblive på de små lokale skoler.
 Skolesystemets opbygning i dag be-
tyder, at folkeskolen inddeles i tre trin: 
indskolingen, mellemtrinnet og udsko-
lingen.
 Vinderup Realskole modtog først ele-
verne fra 8. klasse, men som det fremgår 
af figuren, hører 7. klasse til udskolingen, 
hvilket også betyder, at undervisnings-

ministeriets undervisningsplaner m.m. 
er lavet således, at der er en naturlig 
sammenhæng i undervisningen fra 7. til 
9. klasse. Det var svært at opnå den af 
undervisningsministeriet tiltænkte kon-
tinuerlige undervisning i 7.-9. klasse, når 
eleverne gik på en anden skole i 7. klasse 
og først startede på realskolen i 8. klas-
se.
 Skolen havde et ønske om at tilbyde et 
forløb startende fra 7. til 9. klasse. Der-
for ansøgte skolens bestyrelse børne- og 
ungeudvalget i Holstebro Kommune om 
tilladelse til at oprette en science-linje 
for 7.-9. klasse med fokus på ekstra na-
turfag. Tilladelsen blev givet i 2008. Men 
først fra august 2011 var skolen klar med 
et gennemarbejdet og veltilrettelagt til-
bud om at starte i et 3-årigt sciencefor-
løb med ekstra timer i naturfagene. Da 
eleverne i Holstebro Kommune først gik 
i overbygningsskolerne fra 8. klasse, blev 
elever og forældre, som ønskede at star-
te fra 7. klasse på realskolen, nødt til at 
betale for 7. klasse.
 Det første år startede 19 elever på den 
3-årige linje. Efter 2013-14 blev tilbud-

Antal elever i 7. klasse fra 2011-2018.



BIRGIT TE HOLM16

det ændret fra en science-klasse, hvor 
der kun var fokus på naturvidenskab, 
til i overensstemmelse med den nye fol-
keskolelovs intentioner også at lægger 
mere vægt på sprog og bevægelse (1. æn-
dring). Det betød en øgning i elevtallet, 
og i 2015-16 blev der for første gang op-
rettet to 7. klasser. Den positive udvikling 
fortsatte, og til skoleåret 2017-18 var der 
tilmeldt 46 elever. Skolen blev kontaktet 
af Holstebro Kommunes skolechef med 
henblik på at ændre driftsaftalen fra 
1975 således, at Vinderup Realskole fra 
skoleåret 2017-18 fik eleverne fra og med 
7. klasse (2. ændring).
 Der blev lavet en ny driftsaftale, som 
både bestyrelsen på realskolen og bør-
ne- og unge udvalget/byrådet kunne 
godkende medio 2017, og 7. klasserne 
på de kommunale skoler i området blev 
flyttet til Vinderup Realskole allerede 
samme år. Derfor startede der 75 elever 
i 7. klasse i 2017-18 mod de forventede 
46. I det kommende skoleår er der til-
meldt 79 elever i 7. klasse. Det betyder, 
at Vinderup Realskole fra skoleåret 2017-
18, som følge af den nye driftsaftale, 
ikke har elever fra kommunen, som selv 
betaler for at gå på skolen.
 Vinderup Realskole er glad for beslut-
ningen om, at eleverne starter på skolen 
fra 7. klasse, fordi det nu er muligt at 
planlægge en sammenhængende over-
bygningsundervisning (7.-9. kl.), som 
undervisningsministeriet lægger op til. 
Skolen får med denne beslutning bed-
re mulighed for at give eleverne en solid 
ballast til at komme videre på en ung-
domsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
 I dette årtusinde har elevtallet varieret 
mellem 220-240 elever og toppede i sko-
leåret 2017-18 med 265 elever.
 I 2015-16 var der atter en stor sko-

lestrukturdebat i Holstebro Kommune, 
denne gang omhandlende strukturen for 
skolerne i Holstebro indre by. Det blev 
besluttet at lukke nogle skoler og lade en 
ny opstå. I denne forbindelse blev om-
placeringen af 10. klasse diskuteret, da 
det var blevet besluttet, at Sct. Jørgens 
Skole skulle lukke. På et byrådsmøde 21. 
juni 2016 blev det besluttet, at der fort-
sat skulle være to 10. kl. tilbud i kom-
munen således, at realskolens 10. klasser 
ville fortsætte som hidtil. Til gengæld 
valgte byrådet at flytte 10. klasserne i 
Holstebro til UCH (Uddannelses Center 
Holstebro) gældende fra 1. august 2017. 
Der blev indgået en driftsaftale mellem 
UCH og Holstebro Kommune, hvoraf 
det fremgår, at det fortsat er kommu-
nen, som finansierer 10. kl. forløbet på 
UCH. Antal elever i 10. klasse på Vin-
derup Realskole har de senere år ligget  
mellem 40-55 med en naturlig variation 
fra år til år. På Vinderup Realskole har 
der altid været ildsjæle blandt lærerne, 
som har været medvirkende til, at re-
alskolen altid har haft og stadig den dag 
i dag har et spændende tilbud for elever, 
der ønsker 10. kl. Skolen har fulgt med 
samfundets udvikling og sørget for at til-
passe undervisningen derefter.

Vinderup Realskole, 1935. 
Foto: Vinderup Egnshistoriske Arkiv.  
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Realskolen er udbygget 
gennem mange etaper

På Vinderup Realskole tilstræbes det, 
at skolens bygninger og inventar ved-
ligeholdes og forbedres, så de så vidt 
muligt er tidssvarende. På denne måde 
opretholdes et indbydende arbejds- og 

undervisningsmiljø. Det er værdifuldt for 
skolen, at medarbejdere og elever påta-
ger sig et medansvar med hensyn til sko-
lens fremtoning.
 Elevtallet og kravene til undervisnin-
gen og dermed også lokalerne har æn-
dret sig op gennem tiden. Skolen er der-

Vinderup Real-
skole ca. 1960. 
Foto: Vinderup 
Egnshistoriske 
Arkiv.
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for løbende blevet ændret og udbygget. 
 Realskolen startede det første år i et 
lånt loftsværelse på Vinderup Skole.
 Allerede året efter var der ikke til-
strækkelig med plads til to hold. Derfor 
blev huset på Sevelvej 42 købt og indret-
tet til klasselokaler.
 Tre klasser og krav fra undervisnings-
ministeriet om anskaffelse af plads til 
fysik- og naturhistorieundervisningen 
samt materialer hertil bevirkede, at der 
igen manglede plads på Realskolen, og 
efter mange og lange forhandlinger fik 
man tilsagn om de nødvendige lån til en 
ny bygning. I 1935 stod den nuværende 
toetagers bygning færdig med et lærer-
værelse og 5 klasseværelser (ét af dem 

var meget lille). Huset på Sevelvej 42 blev 
herefter bolig for skolebestyreren.
   Med det stigende elevtal efter 2. ver-
denskrig blev pladsen hurtigt for trang i 
den 2-etagers skolebygning, hvorfor sko-
leleder Harder Nielsen næsten konstant 
måtte lave tilbygninger og ombygninger 
– både i 1945, 1952, 1958 og 1960.
 I 1958 fik skolen en gymnastiksal og 
endnu et klasseværelse.
 I 1960 blev en særklassefløj bygget 
(den nuværende »hjemkundskabsgang«) 
indeholdende lokaler til skolekøkken, fy-
sik-kemi, biologi, musik og håndgerning.
 I 1970’erne blev der også bygget til i  
stor  stil. Herunder ses en skitse over ek- 
sisterende bygninger og planlagt bygge-
ri8.).
 I 1972-73 blev sløjdbygningen op- 
ført samt frokoststue/opholdsrum 
(den tidligere kantine fritliggende ud 
mod Grønningen). Samtidig blev sports- 
pladsen etableret.
 I 1976 blev der foretaget en udvidelse 
af gymnastiksalen samt lavet nye bade- 
og toiletfaciliteter.
 I 1977 blev den fritliggende bygning 
mod sportspladsen opført. Den inde-
holdt to klasselokaler (i dag lokale 10 
og 11). Tillige blev der opført en over-
dækket forbindelsesgang fra skolen over 
til bygningen. Der blev også en mindre 
ombygning i forbindelse med etablering 
af toiletter (nuværende toiletter v. lokale 
12).
 I 1989 blev der etableret nyt bio- 
logi samt fysik-kemilokale (nuværende) i 
sløjbygningen ud mod Halvej og biologi 
samt fysik-kemilokalet i »skolekøkken-
fløjen« blev lavet om til klasselokaler. 
Samtidig blev der foretaget en udvidelse 
af lærerværelset, og pædagogisk værk-
sted blev flyttet hen til lærerværelset.

Grundplan over realskolen 1985-86.
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 I 1994-95 blev biblioteksbygningen 
opført sammen med en forbindelses-
gang til resten af skolen. I denne forbin-
delse blev nuværende lokale 6 opført og 
anvendt som EDB-lokale. 
 I 1996 blev der lagt gitterspær på 
værkstedsbygningens flade tag, og søj-
legangen blev lavet, da bygningen ikke 
alene kunne bære det nye tag. Hjem-
kundskabslokalet blev ved samme lejlig-
hed fornyet, og der blev sat nyt køkken 
op ved lærerværelset.
 I perioden 2002-2007 blev der revet 
ned, bygget om og opført nyt.
 I 2002 blev pedeldepotet samt toilet-
ter bygget til nord for den røde 2-etagers 
bygning fra 1935.
 2003 bød på en større ombygning star- 
tende med nedrivning af depot og 
vindfang. Derefter blev der bygget nyt 

lærerværelse, og den gamle gym-
nastiksal blev ombygget til kan-
tine samt lærerforberedelsesrum 
og teknikrum på 1. sal.
    I 2007 blev aulaen med dens 
365 m2 bygget i stedet for den 
eksisterende aula, og der blev 
opført 37 m2 toilet og gang. 
   I 2008 blev der bygget nye cy-
kelskure ved Grønningen/Halvej.
  I 2009 sælges 284 m2 af skolens 
grund mod sydøst til Tandlæge-
huset Vinderup.

 I 2014 blev der lagt nyt tag på hjem-
kundskabsbygningen.
 I 2017 blev der opført et e-sportsloka-
le ved biblioteket.
 I 2018 flyttede kontorerne fra den 
røde bygning på Sevelvej 42 pga. skim-
melsvamp. Kontorerne blev etableret i 
den gamle røde bygning, og det er be-
sluttet, at kontorerne forbliver i skole-
bygningen.
 I anledning af 100-års jubilæet op-
hænges tidligere elevers klassebilleder 
på hjemkundskabsgangen.
 Skolens lokaler, gangarealer, udearea-
ler m.v. bliver løbende vedligeholdt.  
 I 1995 skrev Skive Folkeblad: »De unge 
på realskolen har muligheden for at be-
nytte sig af den allernyeste edb-teknolo-
gi og sætte både lyd, billeder og tekst på 
deres opgaver«, og nedenstående bille-

Der lægges nyt tag på 
værkstedsbygningen og 
søjlegangen opføres.  
Kilde: Skive Folkeblad 1996. 
Foto: Casper Jacobsen.
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de (t.v.) var med i artiklen. På nøjagtigt 
samme sted blev der 22 år senere i 2017 
opført et e-sportslokale. Teknologien 
har været og er fortsat i rivende udvik-
ling. 

Fremtidige byggeplaner

Det er endnu ikke afgjort, hvad der skal 
ske med huset på Sevelvej 42.
 Bestyrelsen har besluttet, at nuvæ-
rende fysik-kemi lokaler skal ændres så-
ledes, at lokalerne bliver tidssvarende og 

indrettet med henblik på nytænkning af 
undervisningen i naturfagene. 
 Overvejelserne er i opstartsfasen, men 
p.t. arbejdes der med muligheden for at 
opføre en ny bygning i forlængelse af den 
fritliggende bygning ved sportspladsen 
og få lavet en lukket forbindelsesgang til 
resten af skolen. Hvis der skal opføres 
ny naturfagsbygning, skal nuværende 
fysik-kemi lokaler samt elektroniklokalet 
ændres til klasseværelser.

Kulturen på Realskolen

Virksomhedskulturen på Vinderup Re-
alskole er den lim, som binder hele sko-
len sammen. Det er normer, værdier og 
handlinger, som kendetegner skolen – 
måden, vi gør tingene på.
 Hvis man går en tur gennem skolen, 
startende med det røde hus på Sevelvej, 
ind i billedkunst og videre op og ned 
ad trappen i den 2-etagers bygning fra 
1935 og derfra gennem gangene – gen-
nem værkstedsbygningen, biblioteket, 
hjemkundskabsbygningen, kantinen og 
afslutningsvis tilbage til aulaen, kan 
man, hvis man mærker godt efter, for-
nemme skolens kultur – den »står skrevet 
på væggene« og rækker 100 år tilbage i 
tiden.

 Undervisningen og indholdet i 
bygningerne har ændret sig – sko-
len har også ændret sig og er blevet 
større og større gennem de 100 år, 
den har eksisteret, men en stor del 
af kulturen er den samme. Man 
kan spørge sig selv, hvorfor? – og 
svaret er »fordi det virker«. Det er 

E-sports-lokale på biblioteket, 2017. 
Foto: Ulla Armose, 
Vinderup Realskoles arkiv. 

IT på skolens bibliotek 1995. Kilde: Skive 
Folkeblad. Foto: Casper Jacobsen.
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Plan over Vinderup Realskole 2018.

vigtigt ikke at lave om på gode og 
velfungerende værdier og hand-
linger, der ligger til grund for 
skolens succes, blot fordi de har 
en del år på bagen. Et af kende-
tegnene for Vinderup Realskole 
er fagligheden og skolens med-
virken til dannelse af eleverne. 
 Faglighed skal forstås som 
både at lære noget i de forskel-
lige fag og at lære, hvordan man 
lærer, og især at opleve glæden 
ved at lære.
 En vigtig del af skolens dan-
nelsesideal er, at eleverne skal 
udvikle sig og blive ordentlige 
mennesker, der udviser tolerance 
og respekt over for andre og er i 
stand til at skabe og tage med-
ansvar i fællesskabet. 
 Skolen ønsker at ruste elever-
ne til at varetage de opgaver og 
udfordringer, de vil møde i deres 
videre færden i livet. 
 Skolens lærere er engagerede 
og har gode faglige og undervis-
ningsmæssige kompetencer i de-
res fag, hvilket sikrer skolens høje faglige 
niveau og udvikling af hver enkelt elev.
 Hvert år kan skolens personale tage 
afsked og med stolthed sende en stor 
flok elever videre ud i verden. Skolen er 
taknemmelig for at være en del af elever-
nes udvikling fra barn til ungt menneske 
– og at være med til at skabe et varigt 
minde om en skøn tid, som eleverne med 
glæde kan tænke tilbage på og med et 
smil fortælle om til børn og børnebørn, 
samt når de møder gamle venner eller 
atter besøger skolen i forbindelse med 
årgangenes jubilæer.
 Vinderup Realskole har nu eksisteret i 
100 år – det forpligter. 

 Skolen ønsker fortsat at være en god 
og anerkendt skole. Det kræver bl.a., at 
skolen følger med samfundets udvikling, 
men husker, at fornyelsen skal være for-
ankret i skolens kultur og værdigrundlag 
– så vil den sandsynligvis også eksistere i 
de næste 100 år.

Afslutning

Denne historiske gennemgang af Re-
alskolens 100-årige historie skal afsluttes 
med et vers fra »skolens nationalsang«, 
som skolens grundlægger, skolebesty-
rer J. Bundgaard, havde skrevet og til- 
lige komponeret melodien til. Sangen 
blev sunget af skolens elever i 1920’erne 
til deres afslutningsfest4.).
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Birgitte Holm,
skoleleder.  

Vinderup Realskole.
Født og opvokset  

på Mors.
Bosat i Vildbjerg 
de seneste 20 år.

Verset lød således:

»Vi har aset; 
vi har maset; 
vi har hængt saa trolig i. 
Hele Aaret har vi baaret 
paa en voldsom Energi. 
Vi har læst, og vi har skrevet; 
grumme kloge er vi blevet, 
og lidt strængt har det nu været; 
for det er jo svært at lær’et. 
Men, se nu er det forbi.«

Såfremt læseren ønsker at vide mere om 
Vinderup Realskole anno 2018 henvi-
ses til skolens hjemmeside: www.vinde-
rup-real.dk 
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TAK til Vinderup Egnshistoriske Forening for 
udlån af materiale om Vinderup Realskole.
Tak til skoleledere, lærere, teknisk- og administra-
tivt personale, skolebestyrelser, elever og forældre 
for den indsats, de hver især har g jort i løbet af de 
seneste 100 år. Sammen har alle været med til at 
forme Vinderup Realskole til den skole, som vi alle 
i dag er så stolte af.


