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Forord 

75 fir - fra 1912;til 1987 - er et tidsrom da det har skjedd mye i skole
verket. 

I Rud skoles historie har det ogsfi skjedd mange ting, Mde pfi det ytre 
og indre plan. Rent bygningsmessig har skolen gjennomgfitt grunnleg
gende forandringer, ikke minst brannen under krigen bidro til det. 
Elevtallet har steget og sunket, fra de 120 som startet opp i 1912, med 
en topp pfi ca. 700 i 1976 og til de 196 som skolen har ansvar for nfi i 
hj2)st, Lover og planer som skolen har arbeidet etter, har skiftet gjennom 
firene, og skolens innp,old har endret seg. I jubileumsfiret opplever vi 
innfj2)ring av ny mj2)nsterplan pfi 1. og 4. trinn, og mye arbeid er forbun
pet med dette. Skolen har j2)nsket fi markere sitt 75-firsjubileum med et 
festskrift, der en har tatt med historikk og glimt fra 1912 og fram til vfir 
tid. Dessuten er det hilsener fra mennesker som har tilknytning til og 
ansvar for skolen vfir. 

GRATULERER, RUD SKOLE! 

Rrelingen i oktober 1987 
lubileumskomiteen: 

Ingeborg Bmstad, Synn~ve Walbakken, 
Asborg Teigen, Geir Grimstad, 

Olaug Espe. 





Gratulerer med dagen! 

Nestoren blant skolene i Rrelingen, Rud skole, [yller 75 ar, Tar vi ut
gangspunkt i det ytre milj~et og utseende sa kan man registrere at det er 
gatt noen ar siden starten, Tar man imidlertid utgangspunkt i det indre 
milj0et, er det i h0Y grad en vital og [remtidsrettet 75 aring! 

Rud skole var i mange ar den st~rste skolen var ogsa i antall elever, 
Da Rrelingen ble selvstendig kommune i 1929 gikk det hele 210 elever 
der. Rud er [ortsatt en av yare sentrale skoler, Og det hal' gitt seg utslag 
i en sterk prioritering av budsjettmidler til modernisering, Flere millio
ner kroner er og vii bli anvendt pa Rud til glede for elever, ansatte og 
ikke a forglemme befolkningen ellers i bygda, 

Jeg vet jeg hal' hele kommunestyret med meg nar jeg sier at skolen er 
symbolet pa en riktig kombinasjon av : 

- God skole og godi nrermilj~, Godt skolemilj~ gir barna en god start 
i livet. 

Selv om skolen har hatt og har trange forhold og dermed del vis be
grensede arbeidsmuligheter, har Rud alltid beholdt siktemaIet: 

- F~rst og fremst et godt milj~ for de sma! 
Lykke til med jubileet og lykke til i det videre arbeidet. 

Med hilsen 
Bj~rn Andersen 

ordf~rer 





Skolesjefens hilsen til jubileet 

Ved et jubileum er det noks11 vanlig 11 ta et lite tilbakeblikk samtidig som 
en ser videre framover. 

Mange minner dukker opp n11r jeg tenker p11 Rud. lkke minst fra den 
tida jeg var styrer ved skolen. A v plasshensyn skal jeg likevella minne
ne fra den tida ligge. I stedet skal jeg trekke fram et fra den tida «gamle
skolen» sto der ruvende mot en ubebygd skog11s i bakgrunnen. Nrerme
re bestemt var det h0sten 1941 - altsa f0r skolebrannen i 1943. 

Jeg var elev ved Nordby skole, og sku lie foreta etter datidens males
tokk en lang utflukt. En skoletur pa sykkel, og vi syklet fra Nordby til 
Rud. Underveis stoppet vi mange plasser, og lrerer Brundin fortalte mye 
interessant om bygda var. Vi fra Nordby synes vi kom til en svrert stor 
skole. Under bes0ket ble vi kjent med mange, og gjenvisitt ble avtalt. 

I dagens m~nsterplan er det skrevet mye om lrering i lokalsamfunnet, 
og at man skal gj~re seg bruk av nrermilj~et. Det er bllde viktig og 
riktig, men n11r alt kommer til alt, sl1 er ikke det sl1 nytt i skolesammen
heng. Vi hadde bare ikke sa fine ord pa tingene den gang. 

For 11 gj~re en lang historie kort tok det atskillige 11r f~r det sto et nytt 
skolebygg p11 tomta (1955). Det kom i forbindelse med en sterk boligrei
sing, og det gikk ikke mange 11r f~r utvidelse m11tte til (1961/62). Over
gangen til 9-11rig skole gjorde selvsagt ogsl1 sitt. 

Skolen gjennomgar na n0dvendig modernisering sa langt mulig 
innenfor de bastante murveggene, det viI bedre arbeidsforholdene bade 
for elever og ansatte. Arbeidet har dessverre tatt lengre tid enn beregnet, 
sa jubilanten er ikke sa «velkledd og oppstaset» som vi hadde Mpet pa. 

I forbindelse med moderniseringen er det srerskilt grunn til 11 gi sko
lens ansatte og elevene spesiell honn~r. Rektor Brustad har sam men 
med aIle sine hatt store p11kjenninger den tida arbeidet har p11g11tt. 

Det er videre grunn til 11 ber~mme det sterke, positive engasjement 
aBe har vist med god assistanse fra Andreas Bergersen for 11 n11 fram til 
de beste l~sninger. Positiv inns tilling , sterkt engasjement og erfaringer 
til n11 borger for at jubilanten kan gl1 framtida trygt i m~te. Dere har til 
fulle vist at aIle slags utfordringer enten det gjelder fysisk utforming 
eller m11lrettet skoleutvikling i pakt med n11tidens krav er til for 111~ses. 

J eg gratulerer elever, foreldre og hver enkelt medarbeider med jubi
leet og ~nsker tillykke med nye, spennende og utfordrende 11r. 

Beige Storsveen 
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Skolestyrets leder, Per Pettersen: 

Til elever, foreldre og lcerere 
forhenvcerende, navcerende og framtidige 

pa Rud skole 

I var kommune er det fa , om noen, som har hatt kontakt med sa mange 
gjennom arene som Rud skole. I hele 75 ar har den vrert tilstede -
opplevd skiftende tider med bade medgang og motgang'. 

Den opprinnelige skolen fra 1912 (reist 17 ar fjilr vi ble egen kommu
ne) var en trebygning som senere ble pabygget, men brant ned i januar 
1943. Rud ble bygget sam me ar som Holt skoIe (som fortsatt star der 
men ikke i bruk som skole). 

Det er sikkert noen i Rrelingen som forbinder Rud skole med den 
store hvite trebygningen, eHer kanskje de provisoriske lokalene, som 
ble tatt i bruk etter brannen, og fungerte helt frani til 1955 da den fjilrste 
fljilya pa «nyskoIen» sto ferdig. 

Den andre fljilya med gymsal, klasse- og spesialrom bIe tatt i bruk i 
1962. 

Sa Rud er som skole 75 ar - men den har helt fram til yare dager 
gjennomgatt fornyelse, - og dette pagar fortsatt. 

Det var skolestyrets intensjoner at det na p~gaende restaurerings- og 
oppussingsarbeidet skuHe vrere avsluttet til jubileumsaret - bade inn
vendig og utvendig. 
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Det at vi n~ er p~ etterskudd skyldes i hovedsak at det meldte Seg 
behov underveis som bMe kostnads- og arbeidsmessig har gjort det 
njijdvendig ~ strekke ut oppussingen i tid. Dette har selvsagt ogs~ stilt 
elever og skolens ansatte overfor en del problemer med gjennomfjijring 
av skoledagen - men her m~ jeg berjijmme for god sports~nd og innsats 
fra aIle berjijrte. 

Rud skole kan, saminenlignet med de andre skolene i Rrelingen, virke 
noe «kompakt». Med den ombygging og oppussing som p~g~r viI det bli 
bedre arbeidsforhold for bMe elever og ansatte - en skole som gir 
stjijrre tleksibilitet for ulike elevgrupperinger. 

Men - kompakthet til tross - Rud er likevel en ~pen og utadvendt 
skole. Skolens rektor i mange ~r, fru Brustad, eller - hu Ingeborg - som 
jeg foretrekker ~ si , har sammen med sine medarbeidere skapt et miljjij 
p~ skolen som jeg setter hjijyt. Elever p~ Rud fjijler tryggheten og har et 
godt miljjij for lrering og utvikling. 
p~ vegne av skolestyret jijnsker jeg hele skolens personale, samtlige 

eleverlykke til med jubileet og med de utfordringene som kommer. 

Per Pettersen 

Skolen slik den sa ut etter at tilbygget kom i 1929. 
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Historikk 

Br~yte seg rydning i svarteste skog, 
plass til en stue og muld til en plog! 
Hogge vekk alt som gj~r skummelt og tungt, 
hogge seg sol til alt fagert og ungt. 
Bygge seg hjem hvor der f~r var fjell, 
bygge det selv! 

Rud betyr rydning. Her ryddet nybrottsmannen sine l\.kerlapper, og ho
vedgl\.rden ll\. rett nedenfor. Rud skole har fl\.tt navnet sitt etter denne. 
Med havnehager og udyrket mark omfattet Rud gl\.rd store vidder. Den 
var ogsl\. i sin tid fogedgl\.rd for Nedre Romerike. Hovedgl\.rden, der 
fogden hadde sin bolig, ble i den tid flyttet til Rudsberget, som Il\. ved 
Nitelva. Her var det allfarvei bMe sommer og vinter. Rud var foged
gl\.rd fra ca. 1720 - ca. 1800. 

Rundt 1800 var bygda delt i to skolekretser, Ytre og 0vre Rrelingen. 
Hver av kretsene var igjen delt i tre roder, og skolen gikk pl\. omgang 
mellom rodene. Landsskoleloven av 1860 innf~rte bestemmelsen om 
faste skoler i kretsene, og Rrelingen fikk etter dette sin f~rste store 
skoleutbygging. I 1860-l\.rene ble tre skoler tatt i bruk. Disse skolene ble 
avl~st av nye skoler etter l\.rhundreskiftet. Rud og Holt skoler ble tatt i 
bruk i 1912, og Nordby skole sto ferdig i 1918. Ved Rud skole kom det 
et tilbygg som ble ferdig like f~r kommunedelingen i 1929. 

Litt om skoieordningen 
By og land hadde den gang hver sin skolelov og hver sin skoleordning. I 
byene gikk barna pl\. skolen hver dag, pl\. landet var ordningen at eleve
ne gikk annenhver dag. I storskolen ble det holdt seks timer pr. dag, i 
sml\.skolen fern timer. Rud skole var fra starten av et typisk land-dis-

. trikt, og kom naturlig inn under loven som gjaldt i landkommuner. 
Foikeskolen var 7-l\.rig , og elevene gikk 1-3 skolel\.r i sml\.skolen, og 4-6 

I skolel\.r i storskolen. Ved kommunedelingen i 1929 var Rud skole den 
eneste av skolene i Rrelingen som var 7-delt, og skolen hadde den gang 
210 elever, if~Ige tallene. 

Etter kommunedelingen da det ble eget skolestyre for Rrelingen, ble 
det vedtatt en del regler for fritt skolemateriell og for skoleboksam-
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lingen. Det kan virke ganske raust n1ir vi i dag kan lese om hva elevene 
fikk beholde av skoleb~ker n1ir de sluttet skolen: bibelhistorie, forkla
ring, geografi, sangbok, grammatikk og ordliste. Noe mer knuslete vir
ket nok bestemmelsen om at penneholdere og linjaler skulle leveres 
tilbake. Men 1i sammenligne er vanskelig, da dagens kostnadsniv1i re
presenterer noe som er helt forskjellig fra den gang. Reglene fastslo 
ogs1i at materiellet som ble kj~pt inn, skulle vrere av god kvalitet, s1i det 
fins kanskje en god del gamle skoleb~ker den dag i dag hos tidligere 
elever ved Rud skole? 

I 1936 kom nye skolelover. Landsskoleloven utvidet skoletiden og 
innf~rte nye fag i folkeskolen. Kropps~ving ble obligatorisk, mens det 
var opp til kommunene 1i innf~re fremmedspr1ik og skolekj~kken. 

I 1939 kom «Normalplan for folkeskolen», der nye tanker og ideer om 
skole og undervisning fikk sitt gjennomslag. Denne planen lanserte ar
beidsskoleprinsippet, men dessverre var ikke de ~konomiske ressurser 
for 1i gjennomf~re planen til stede. Ogs1i ved Rud skole ble det i mange 

/' 1ir et stort gap mellom teori og virkelighet. 

Gymnastikk pa skoleplassen pa gamle Rud skole. Lcereren til hoyre er M. E. 
Bugge. Huset i bakgrunnen ble ogsa taft i bruk som det forste kommunehuset i 
Rce/ingen. 
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Krig og brann 
Overalt pr~vde okkupasjonsmakten og dens medarbeidere 1'1. sette sitt 
preg p1'l. skolen, og virksomheten p1'l. Rud ble ogs1'l. ber~rt av bestemmel
ser som skulle gjelde. Engelsk, som var innf~rt som frivillig fag ved 
skolen, m1'l.tte erstattes av tysk. Det kom h~ytidelige rundskriv om for
bud mot bruk av nisseluer, flagg og merker som ble brukt for 1'1. demon
strere. Med slike bestemmelser kunne det lett oppst1'l. situasjoner i sko
len som ikke alltid var s1'l. lette 1'1. takle. Men det fortelles at myndighete
ne i Rrelingen ikke opptrMte aggresivt overfor skolen, og ingen lrerer 
ble arrestert og sendt til Kirkenes. 

Den st~rste ulykke som rammet skolen i bygda under krigen, var at 
Rud skole brant ned til grunnen natten mellom 25. og 26.januar 1943. 12 
klasser sto plutselig uten skolelokaler, og det var ikke lett 1'1. finne provi
soriske I~sninger. Den gamle bygningen med to klasserom stod heldig
vis igjen, og med litt reparasjon kunne den benyttes. I Sundhagen for
samlingslokale ble det leid et rom, og skolen ble satt i gang igjen den 10. 
februar med redusert undervisningstid. Litt senere fikk skolestyret leie 
et klasserom p1'l. Heimen som da var overtatt av Nasjonal Samling. Ved 
1'1. ta i bruk ettermiddagsundervisning greide en 1'1. f1'l. til en timeplan som 
ga aile klasser unntatt 5. klassene fulliesetid. 

Det ble kummerlige arbeidsforhold bMe for lrerere og elever i mange 
1'I.r framover. 
Gjenoppby~gingen av skolen ble forsinket av byggerestriksjoner og 

vanskelig ~konomi. De f~rste planer ang1'l.ende nytt skolebygg ble utar
beidet under krigen, men det skulle g1'l. helt fram til 1955 f~r den nye 
skolen kunne tas i bruk. Skolebygningen som da sto fer.digbygd, hadde 
1'I.tte klasserom, sl~ydsal og heimkunnskapsrom, men manglet gymna
stikksal. Tilbygg m1'l.tte raskt planlegges, da utbyggingen av Aamodt
omrMet f~rte til at skolen ble sprengt etter f1'l. 1'I.r. Det ble ny byggepe
riode, og den nye fl~yen kunne tas i bruk h~sten 1962. Her var det seks 
klasserom, gymnastikkavdeling, naturfagrom, h1'l.ndarbeidsrom, skole
bibliotek og rom for lege og tannlege. 

Fra 7-arig til 9-arig skole 
I 1954 kom «Lov om fors~k i skolen» og i 1959 kom »Lov om folke
skolen». Disse ga kommullene anledning til 1'1. gjennomf~re 9-1'I.rig skole, 
en ordning som krevde flere undervisningstimer p1'l. aile trinn. Rrelingen 
hadde vansker med 1'1. tilpasse seg denne utviklingen. Gjenoppbyggingen 
av Rud skole var en oppgave som m1'l.tte prioriteres, og dessuten var det 
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Heimenbrakkene ble taft i bruk sam skalelakaler efter at Rud skale brant i 1943. 
Del var vanskelige d r Jar skalen Jram til 1955. 

LcererstabenJor skalebygningen brant. Fra venstre: M. E. Bugge, Agnes Soyland, 
Anna Reistad Stabel, Olga Mark, Per Mark, Gunnar Tangen. 
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rasls~kning i elevtallet p.g.a. de nye boligfeltene som var under utbyg
ging. Rommangel hindret derfor utvidelse av undervisningstida. Den 
gamle ordningen med at elevene gikk pil skoIen annenhver dag, miltte 
derfor opprettholdes helt fram til 1966. Det eneste som kom i tillegg var 
skolekj~kken (bare for jentene) og engelsk som 'bIe lagt til en 4. skole
dag og fra 1955 sentralisert til Rud skole. 

Det miltte settes store ressurser inn nilr det gjaldt kommunens sko
leutbygging, og de skoleplanene som ble utarbeidet, ble samordnet med 
generalplanarbeid som kommunen hadde satt i gang. Det ble virkelig 
tatt et krafttak i skolesektoren, og pil fern ilr bIe tre store skoler bygd, 
og kretsgrenser reguIert. For Rud skole var dette av stor betydning, da 
eIevtallet i 1964 passerte 600, og ilret etter steg ytterligere. Da Fjerding
by skoIe stod ferdig i 1966, begynte presset illetne, og da L~venstad ble 
tatt i bruk allerede h~sten 1967, ble det brukbare piassforhold ved sko
len. 

Som neste ledd i overgangen til 9-ilrig skole, ble «Lrererplan for for
s~k med 9-ilrig skole» tatt i bruk i de fire laveste ilrskull fra skoleilret 
1967/68. Det f~rste ungdomsskoIebygget miltte stil klart fra h~sten 1970. 
Det var travle tider for skoleadministrasjonen som hadde sitt kontor pil 
Rud skole. Men Marikollen ungdomsskole kunne ta i mot sine f~rste 
7-klasser i august 1970. I Juni 1970 gikk de siste 7-klasser ut fra Rud, og 
fra da av har Rud vrert en to-parallellers 1--6 barneskole. I en periode 
har det vrert tre-deling pil enkelte trinn og i s~nere tid bare en klasse pil 
trinnet i l~pet av smilskolen. 

Framhaldsskolen 
Undervisningen ved framhaldsskoIen var i ilrene 1955-1971 i stor grad 
knyttet til Rud skole. Den teoretiske undervisningen foregikk fra 1955-
1963 pil Heimen, mens sl~yd og skoIekj~kken var Iagt til Rud. Etter at 
tilbygget ved Rud skoIe sto ferdig, kunne all undervisning flyttes hit. 
Framhaldsskolen fungerte fram til 1971, den bIe da avvikIet i samband 
med overgangen til 9-ilrig skole. 
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Elevminner 

Jenny S~rlie, elev som begynte pa Rud skole i 1912. 
Vi var 9 sf<jsken som aIle fikk sin skolegang ved Rud skole, og aIle gikk 
for presten i Rrelingen. I de tre ff<jrste arene hadde vi Hanna Lien, og vi 
hadde det godt hos henne. Jeg kan huske at hun var fra Eidskog, og hun 
ble senere gift Rud. 

Vi gikk den gangen hos lrererinne i smaskolen i 3 ar og i storskolen 
hos lrerer i 4 ar, og vi gikk pa skolen annenhver dag. 14. klasse fikk vi 
Per Mork som lrerer, og jeg husker mange gode ting om ham. Han var 
en elskelig og fin lrerer. Nella var hans ff<jrste kone. Nar han ble ergelig 
for noe i klassen, husker jeg at han kunne ga opp til Nella i lrererboligen 
i 2. etasje, og han kom rolig ned i klasserommet igjen etter en stund som 
om ingenting var hendt. Klassen satt stille og ventet mens han var 
borte, og inni oss var vi nok lettet over at hans sinne var forsvunnet. Vi 
hadde stor respekt for ham. Karakterer. fikk vi bMe hos frf<jken og 
lrerer. En gang ga Mork meg oppmuntringskarakter, det var moro. 

Per Mork var glad i a undervise i sang, og han spilte orgel for oss. I 
sommerhalvaret tok han oss ofte med ut i skogen. BMe naturfagtimer 
og historietimer kunne forega utendf<jrs. Han var friluftsmann, og det 
preget ogsa hans arbeid som lrerer. Han tok oss med ut pa turer bMe 
sommer og vinter. Om skiutstyret ikke var helt i orden, hjalp han oss 
med det. 

Jeg husker ogsa at klassen var i byen, den gang Kristiania, for a se pa 
steder. Blant annet var vi pa Akershus festning. En slik tur kostet ikke 
mange f<jrene, det er rart a tenke pa na. Men for enkelte var en 50-f<jring 
mange penger den gangen. 

Da vi sluttet skolen, kjf<jpte klassen en avskjedsgave til Mork, jeg tror 
det var et middagsservise. Hele klassen var da hos Nella og Per Mork i 
selskap, jeg husker det var fint og koselig. Jeg ser tilbake pa min skole
tid pa Rud med glede. Selv om det var under 1. verdenskrig, hadde vi 
det tross alt godt. Det kunne i perioder vrere vanskelig a skaffe den 
maten en trengte. Vi matte ofte reise lange veier for a fa tak i melk 
f.eks. Jeg husker vi dro av sted med toget til Klf<jfta og Frogner for a 
kjf<jpe melk og egg. 

I skolebygget var det to klasserom og et mindre rom. Det var ett rom 
til smaskolen og ett til storskolen. Det minste rommet ble brukt til 
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Skolestyrer Per Mork. Lcerer og skolebestyrer ved R ud skole fra 1912. Hans store 
interesse var natur og friluftsliv . Det preget ogsa hans arbeid i skolen. 

material rom og diverse annet. I 2. etasje bodde skolebestyreren, og 
senere ble deite vaktmesterbolig. 

Det ble bygd et hus ved siden av skolen, og under 1. verdenskrig ble 
dette brukt til rasjoneringskontor. 

Mor var med og startet guttemusikken ved Rud skole. De hadde bla 
bukser og hvite bluser og batluer. Vi syntes de var ordentlig flotte. 
Mine brjZldre, Per og Arne, var med og spilte . En som het Hansen fra 
LillestrjZlm var dirigent. Det var ca. 20--25 stykker med i starten. Jeg 
husker ogsa at de var i Oslo og spilte ved en 1. mai-feiring eller lignen
de, og det var ekstra stas. og litt rerefullt. 

Det ble holdt basarer og tilstelninger pa skolen. Juletrefest ble holdt 
hvert ar. Barn og voksne kunne delta. Nar det gjaldt slike ting, var det 
stor oppslutning, og aIle var med og hjalp til. Mitt inntrykk var at det 
var et godt samhold i skolekretsen, og selv om det kunne vrere trange 
tider og enkelte hadde det ekstra vanskelig, vokste vi barna opp i et 
godt miljjZl, det er slik jeg husker det i hvert fall. Det var jo ikke sa mye 
samarbeid hjem-skole den gang. Var det spjZlrsmal en ville drjZlfte, kunne 
foreldrene komme pa skolen og snakke med lrereren. 
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Biblioteket pa skolen rna jeg nevne. Det var ganske enkelt et skap 
med b~ker. De f~rste b~ker jeg leste, Hlnte jeg der. Vi fikk lane b~ker 
etters om vi ville. Abonnement pa barnebladet Magne fikk vi ogs~ gjen
nom skolen. 

Leken i skolegarden husker jeg jo. Vi Iekte slaball, og vi kastet ball 
svrert mye, vi jentene kastet ball mot veggen og hadde spill som gikk i 
en bestemt rekkef~Ige .. Post og r~ver ble Iekt , og vi lekte ringleker , sia 
pa ring bl.a. Linjegymnastikk ble ogsa holdt ute i skolegarden. 

Ruth Sandum, Rrelingen Sykehjem, elev fra 1912: 
Jeg var den yngste i den klassen som startet ved Rud skole i 1912, og 
jeg husker best skolearene hos Per Mork i storskolen. Han Vllr en 
rettferdig og grei lrerer, og gjorde ikke forskjell pa elevene. Jeg hadde 
det ofte vanskelig, for mor var d~d, og vi var fern s~stre som matte 
pr~ve a klare alt hjemme sa godt vi kunne. Far hadde heldigvis arbeid, 
sa d,et gikk pa et vis . Jeg bodde ved Lund og hadde lang skolevei, og jeg 
husker jeg hadde vonde og harde st~vler som jeg fikk gnagsar avo Vate 
og frosne var vi ogsa mange ganger. Det var godt at det var skole bare 
annenhver dag, for da kunne vi arbeide og ordne litt hjemme de dagene 
vi ikke var pa skolen. 

Jeg husker at vi fikk god undervisning hos Mork, og at han tok oss 
med pa turer. Helt oppe pa Bj~nnasen var vi pa ski, og det er jo bratt 
nedover igjen, men jeg klarte meg godt nedover aile bakkene. Jeg sklei 
og datt, men det var moro ogsa. Ja, selv om det var en vanskelig tid, og 
trist fordi mor var borte, har jeg mange gode minner fra mine skolear pa 
Rud. 

Per Weiby, 
elev ved Rud skole, 1924-;1931, 
formann i tilsynsnemnda ved Rud skole gjennom en arrekke 

Elevtiden 
Per Weiby begynte pa Rud skole i 1924. Han hadde fru Ribsskog som 
lrerer i smaskolen. De hadde klasserom i det brune bygget som sen ere 
ble brukt til kommunale kontorer. Dr~mmen var a komme inn i det 
egentlige skolebygget, det hvite huset fra 1912. F~rst i 5. klasse skjedde 
det, og det var en god oppieveise. Denne klassen hadde Gunnar Tangen 
som lrerer i hele storskolen. 
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Olga og Per Mork . Sterke personligheter som har salt silt preg pa skolens virk
somhet. 

Tilsynsnemnda 
Per Weibykom senere i Ii vet inn i skoiestyret og ble formann i tilsyns
nemnda ved Rud skole. Tilsynsnemnda hadde det formelle ansvar for 
skolen og f~rte tilsyn .med skolelokalene. Per Weiby var mye pli skolen 
for li h~re hvordan forholdene var for Irererne. Etter brannen var det 
dlirlige forhold, Per Weiby bruker betegnelsen kummerlig. Heimen
brakkene der en del av skolen holdt til, var gamle tyskerbrakker fra 
Volla. De ble kj~rt opp og gjort i stand etter beste mlite. Lrerere i dag 
ville nok ikke funnet seg i slike forhold. Inventar og utstyr som ble 
brukt, var ogsli skr~pelig. 
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Rud skoles fane var det tilsynsnemnda som fikk ordnet. Eika pft 
Rudsberget bIe valgt som motiv, en syntes det passet godt som symbol 
for kretsen her. Naturligvis var det ogsft andre forslag som ble lagt 
fram, men etter drS!lftinger ble en stftende ved det gamle treet pft Ruds
berget. En fS!llte at dette var gjennomslag for en god ide. 

Oppgaver for tilsynsnemnda ellers var 17. mai-arrangementet. Etter 
krigen komjo feiringen av 17. mai i gang igjen. I Rud krets startet dette 
pft Heimen, da Rud skole 1ft i ruiner. Tradisjonen som denne tilsyns
nemnda la grunnlaget for, er viderefS!lrt pft en fin mftte. 

Det mft ogsft nevnes at nemnda fikk en stor oppgave med ft vrere med 
i planlegging og utforming av den nye Rud skole som snart mfttte bygges 
opp igjen. Per Weiby gjorde her sin innflytelse gjeldende, bMe gjennom 
herredsstyre og skolestyre og som leder av tilsynsnemnda ved skolen. 
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Skolestyrer Per Morks notater om 

Rud skole ira 1912 og utover. 

Stoffet er levert inn av lrerer Olga Mork h~sten 1962 (50-arsjubileet). 

Fj2)r 1912 var det i Rrelingen bare to skolehus med ett klasserom i hvert, 
nemlig Amodt skole i j2)vre Rrelingen og Nordby skole i ytre Rrelingen. 
Dessuten holdtes sm~skole p~ Amodt og Hektner i leide 10kaIer. Bar
netallet i hele Rrelingen var ca. 170. En del barn, ca. 30, ble undervist 
ved Lillestrj2)m bruksskole fordi disse barns forsj2)rgere hadde arbeid ved 
brukene der. 

I 1911 ble tomt kjj2)pt til en stj2)rre ny skole i j2)vre Rrelingen. Valget av 
tomt skjedde under sterk dissens fordi mange mente det ville bli bade 
dyrt og vrangt ~ skaffe vann til stedet. Herredets ordfj2)rer ingenij2)r 
Wessel , som synte stor interesse for saken erklrerte da etter undersj2)
kelsen at vann var ~ finne i en bergskorte ovenfor tomten. S~ ble tom
ten kjj2)pt, og Rud skole bygget vinteren 1911-1912. Vannledning fra den 
nevnte bergskorte ble lagt ~ret etter. Skolen ligger fritt og ~pent p~ et av 
de vakreste utsynspunkter i vid omkrets. 

Hovedbygingen er 15 m lang , 9,65 m bred og 10,50 m hj2)y til mj2)net -
utvendig mMt. Der ble innredet to klasserom i 1. etg. det ene 9,30 m 
langt, 6 m bredt og 3,47 m hj2)Yt. Kbh. av dette rom er 193 .626 m3 , og 
grunnflaten er 55,80 m2 - Det andre er 8,66 m langt, 6,12 m bredt og 
3,47 m hj2)yt og har et kbh. og en grunnflate av henholdsvis 193,907 m3 

og 52 ,999 m2 • 

I annen etasje ble innredet bolig tillrererinnen p~ stue , kjj2)kken og et 
mindre vrerelse, samt bolig tillrereren p~ 2 stuer, sovevrerelse og kjj2)k
ken. 

Under hele bygningen er kjellere. Det ene kjellerrrom ble innredet til 
slj2)yd, det andre var opprinnelig tenkt som lokale for husholdningskur
ser, men den tanken ble av pengehensyn oppgitt. Rommet er sen ere 
brukt som bryggerhus og vedbu. De to mindre kjellerrommene var hus
holdningskjellere for lrererinne og lrerer. 

Uthuset inneholdt 8 sm~rom, we og dessuten to vedbuer. Slik rustet 
begynte Rud skole sin virksomhet etter sommerferien 1912. Der mj2)tte 
120 barn som bIe fordelt p~ 5 klasser. Lrererinnen underviste i 1. og 2. 
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klasse og lrereren i 3., 4. og 5. Barna i storskolen - de 3 siste klassene
gikk 2 dager i uken. 

I 1913 var det samme skoIeordning som i 1912 og samme klasseinn~ 
deling. 119 elever - altsA 1 mindre enn i 1912. 

I 1914 hIe smAskolen 3-delt. Lrererinnen underviste i aIle 3 klassene. 
Lrereren arbeidet som fS/lr i de 3 S/lverste klasser. Barnetallet var da 
steget med 14 til 133. 

I 1915 var det ved Rud skole fremdeles 6 klasser. Lrererinnen under
viste i de 3 fS/lrste, lrereren i de tre S/lverste. Barnetallet var 138 - altsA en 
tilvekst fra Aret fS/lr pA 5 e1ever. 

I 19166 klasser. Barnetall 145. Tilvekst fra forrige Ar 7 elever. 
I 1918 - etter virketid av 6 Ar, var Rud skole sprengt. Et forslag om A 

dele kretsen pA en slik mAte at bygdestrS/lket mellom Sand og Amodtta
jet ble liggende i Holt krets mS/ltte sterke protester fra nettopp dette 
strS/lket, og ble oppgitt. Derimot bIe det av kommunen bevilget de nS/ld
vendige midler til et nybygg ved skolen, forutsetningen var at dette 
nybygg, som er 11,5 m langt og 7,5 m bredt - utvendig mAlt, skulIe 
brukes som klasserom midlertidig og senere, nAr skolen engang fikk 
klasserom nok, gA over til gymnastikklokale. Etter at huset sommeren 
1918 var oppsatt, ble storskolen delt i 4 klasser med 2 lrerere og 19 
ukers undervisning i hver klasse. SmAskolen fortsatte som fS/lr (fra 1914) 
med 3 klasser a 12 uker pro klasse. Antallet av barn var da 159, altsA en 
tilvekst pA 7 elever. 

I 1919 samme skoleordning, klassedeling og Iesetid som i 1918. Bar
netallet steg med 2 e1ever til 161. 

I 1920 ble smAskolen sprengt. Den gamIe tanken om A tildeIe Holt 
krets en part ble atter aktueIl, og atter oppgitt. Ved en tverrvegg deIes 
det nye provisoriske lokale i to provisoriske, ny lrererinne ble ansatt og 
driften av Rud skole kunne fortsette med 8 klasser. Den ene lrererinnen 
Ieste i 1a og 1b, 15 uker i hver klasse, den andre i 2. og 4. klasse med 
samme lesetid. I de 4 storskoleklasser var, som to Ar fS/lr, Iesetiden 19 
uker pro klasse. Barnetallet steg i 1920 med 19 e1ever til 180. 

I 1921. Skoleordning, klassedeling og lesetid som i 1920. Barnetallet 
S/lkte med 11 elever til 191. 

I 1922. LikesA. Barnetallet steg med 2 e1ever til 193 . 
I 1923. LikesA. Barnetallet steg med 13 elever til 206. 
I 1924, samme skoleordning, lesetid og klassedeling bAde i storskolen 

og smAskolen. Barnetallet steg med 7 til 213. 
I 1925 sprengtes for 3. gang rammen om Rud skole. For A unngA 
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R ud skale slik den sa u t for brannen i 1943. Den eldste bygningen averlevde bran
nen ag ble brukt sam skale under krigen. 

nybygg ble lrererleiligheten i hovedbygningen omgjort til 2 midlertidige 
klasserom, en lrerer og en lrererinne ble ansatt og skolen fikk i alt 12 
klasser (de 5 fjllrste parallelldelt og de 2 siste udelt). Lesetid i smliskolen 
15 uker og i storskolen 19 uker. Barnetallet steg med 33 til 246. 

I 1926 samme klassedling, skoleordning og lesetid som i 1925. ·Bar
netallet steg med 10 elever til 256. 

Ved innvielse av Rud skole 7/12-1929 ved skolebestyrer Per Mork. 
Nlir vi lrerere av en viss folkeskikk er forpliktet tilli si takk for Rud nye 
skolebygning, da er det grunn for oss til li spjllrre: «Hvem skal takke?» 
og «Hvem er vi?» .~ 

Det fjllrste er enkelt li svare pli, vi skal takke skolestyre og herredsty
re, i det helede kommunale myndigheter som har arbeidet med saken. 
Vi gjjllr det. Og vi gjjllr det i samme grad av rerbjlldighet som byggverket 
er stortenkt. Gjennom disse myndigheter rekker vi hlinden til skattebe
tal erne og Akershus fylke. 

Det rna dessuten vrere oss undt a sende herr arkitekten en vennlig 
tanke. Der er bygget sa mange stygge skoler fra 90 lirene og utover til 
1920 at vi kunne ha grunn tilli frykte noe av hvert. Ved a bruke Nissens 
plan er vi derimot pa trygg vei. Allerede na begynner den a vise et 
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tiltalende ansikt. FulIf~rt viI den gi landskapet en mine av noe fornemt 
som har dyrebare r~tter i seg fra skolegArdene utover Romerike. Jeg 
tror ikke Rrelingen viI angre pA valget. Vakker skole lokker pA vakkert 
folk. Nilr innflyttere av beste stoff ser en slik ting, da viI de stanse og 
unders~ke om der mangler gardiner i en aller annen leilighet. 

Byggekomiteen ligger oss srerlig pil hjertet. Den mil vi takke. Vi vet at 
den hadde et meget vanskelig arbeide, og vi har sett hvordan oppgaven 
ble l~st. Byggekomiteen grep saken i hornene allerede fra f~rst av som 
enhver alvorlig sak skal gripes av voksne menn, de hadde skolens beste 
il styre etter selv da de miltte vilge noe. Resultatet ser vi. Skolen er ikke 
bare vakker og praktisk, men ogsil inn til minste detalj et truverdig verk. 

Men hvem er sil vi som takker? Generatorene er vi - kraftkilden om 
noen sa viI. Med all honn0r for offentlig pengeofring, de dyre veggene 
eier ingen arbeidsevne f~r vi blir satt i sving. Men da skal vrersAgod 
ogsil de d~de veggene holde skole sam men med oss om alt gilr som det 
b~r gil. 

Skole er et spill av lys og skygge i lrererens hjerne f~rst og fremst. 
Der blir nemlig tank en utklekket og formet, stemningen dukker der opp 
og legger seg under tanken og gir den tyngde. Er vi uopplagt en gang 
imellom og mister stemningen - ~yeblikkelig reagerer klassen og tenker 
som sil: «Det der kan lrereren tukle med pil egen hilnd - Vi drar krok sil 
lenge» - og skolerommet brM~r. Fremskrittsviljen som i gode timer kan 
ligge sil tett at en gjerne kan skjrere i den med kniv - den er plutselig 
borte. Man skulle tro at nilr skole er sil fint et spill, sil yrende mikro
skopisk en greie i innerste hjulverket, da mAtte selv den minste forstyr
relse vrere livsfarlig for arbeidet. Det er den ogsil. Derfor maIer vi 
vinduene og hater vi bilene. Men verre enn bilde bilene og vinduene er 
de tankedjevlene som avles av motgang. Vi har ordet for il vrere et 
nrertatt folk vi lrererne. Vi tiller sil lite. Smilting som folk med gjengse 
nerver sover seg bort fra, det ulmer og uroer oss. Sant hvert evige ord. 
Livsforsikringsselskapene kan vitne, og bare nil ikke pensjonskassen 
spekulerer i det stakkar. 

Men da var det lurt av Rrelingen kommune il bygge oss en silpass 
vakker skole. Hvor nrertatt vi er, her skal vi ikke komme i ulage fordi vi 
vantrives. Eier vi sil sant en kjerne av vett og hjertelag il arbeide med, 
ligger de ytre forhold utmerket an. Det er derfor vi takker. Og det skal 
bli vilr beste takk at vi legger oss rerlig i selet~yet. Det skal bli oss en 
reressak il holde Rud skole pil h~yde. 

Nil betyr ikke det at vi f~rst heretter akter il begynne. Jeg vet hva 
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lrererne har arbeidet ved Rud skole fra 1912. Det har vrert en iherdig 
kamp. Men vi er ofte blitt hemmet og hindret av de ytre forhold ved 
skolen. Det er kanskje umaken lj3nt i dag A minnes at Rud skole til i Ar 
har hatt samme husrom praktisk talt som Holt og Nordby + fra 1918 
bygningen som nA er kommunelokale. Med disse lokaliteter mAtte vi pA 
slutten av vAr trengselstid ta i mot 300 barn - altsA tredjeparten av aIle 
skolebarn i hele Fet herred. Men det var 9 skoler det. Det betyr at vi 
hadde niendeparten av husrom og tredjeparten av elever. Skulle ikke 
det si et ord til vAr unnskyldning nAr vi stadig tar fram de beryktede 
tiggerlistene yAre? Var det rart om vi ble urolige og kanskje litt utidige 
da ansj3kningene om A bygge ble avslAtt av formannskap og herredssty
re i 1927. Vi visste pA en prikk hvordan det ville gA Aret etter - og det 
gikk som vi sa. Vi mAtte redde oss ut av knipen med skole pA Heimen, 
ettermiddagsundervisning, vikariering og skifte av klasser bMe hit og 
dit. 

EnnA mangler vi en vesentlig ting og det er den 7. lrerer. Etter krets
reguleringen rned Holt klarer vi oss rned 6 lrerere. Men da rna halv
parten av aIle skolebarn skifte lrerer 3 ganger. Det verste er at vi fAr 
ingen fast ordning. Vi kan planlegge AsIA sammen 6. og 7. klasse, men 
plutselig renner de over. Hva sA? Da rnA vi bryte ordningen og slA 
sammen andre klasser hvor der .kanskje er flyttet bort noen barn. Det 
betyr et ekstra lrererskifte igjen. En klasse har nA byttet lrerer 5 ganger 
pA 2 Ar. 

Barna viI takke nyskolen selv. De vii gjj3re det ved A bli bra borgere 
av Rrelingen kommune, og noen bedre takk kan ikke kommunen fA. 

Men jeg viI hilse fra demo 
Per Mark 
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Det nye tilbygg til 

,Rud skole innvies l¢rdag 

En vakker h~itidelighet. Stor tilslutning av kretsens innvanere. 

Innvielsen av Rud skote innlededes av et stemningsfullt preludium for 
orgel og violin av H:1land, fremf0rt av Harald og Kalmar Tomt. 

Skolestyrets formann, Asbj0rn D0rumsgard, 0nsket den store for
samlingen velkommen til innvielsen, spesielt hilste han velkommen fyl
kesskolestyrets formann, Opsand, sekretreren Ivar Beite , skoleinspek
t0r Magnus Eriksen, Brerum og prost Refsum. 

Efter avsyngelsen av «Hvad solskin er for den sorte muld» , redegjor
de byggekomiteens formann, ingeni0r Helgesen, for bygningens tilbli
velse. Den nedsatte byggekomite hadde best:1tt av Helgesen, Kristoffer 
Thoresen og Karl Falla. Tegningene var utarbeidet av arkitekt Nissen. 

Efterat saken var behandlet av herredsstyret og planene var godkjent 
blev der utstedt anbud og byggmester G. Gundersen blev antatt til 
opf0relse av bygningen. Denne har et flateinnhold p:1 135 kvm. og er 
oppf0rt av 3 toms planker, og arbeidet er gjort s:1 solid og godt som det 
var mulig med de midler man hadde til rMighet. Der er to klassevrerel
ser i hver etasje. Disse er omtrent like store og har en gulvst0rrelse p:1 
55 kvm. H0iden fra tak til gulv er 3,20 meter. Grunnmurene er oppf0rt 
av betong og Kjelleren har en dybde p:1 3,20 meter. Der er innlagt 
ventilasjon efter det system som er godkjent av Aker. 

Ved siden av skolerummene er der trappeoppgang til annen etasje og 
nedgang til kjelleren . I e! litet tilbygg hvor inngangen er anbragt er der 
blitt et mindre rum som viI kunne benyttes til bibliotek. 

For det 0vrige arbeids vedkommende er installasjonen utf0rt av in
stallat0r Bergersen, innlegningen av vann og vask av O. M. Tingsrud, 
malingen av Fladeby og centralvarmningsanlegget av E. Sunde & Co., 
Oslo. De samlede utgifter bel0per sig til ca. 35 000 kroner. 

Byggekomiteens formann rettet en takk til alle som har deltatt ved 
opf0relsen for den interesse som var vist og den gode m:1te arbeidet var 
utf0rt p:1. Spesielt rettet han en takk til vaktmester Elverh0i som hadde 
f0rt det daglige tilsyn med arbeidet. 
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Efter avsyngelsen av en salme holdt prost Refsum innvielsestalen. 
Prosten omtalte innledningsvis skolens opgave efter loven, og dernest 
skolens opgaver n1\.r det gjaldt religionsundervisningen. Han minnet vi
dere om lrerernes vanskelige opgave og la dem p1\. hjerte at de m1\.tte 
arbeide p1\. sin utvikling for til stadighet 1\. kunne ' yde det beste. 

Prosten sluttet med 1\. uttale h1\.pet om at den nye skole m1\.tte bli til 
glede og gavn for b1\.de store og sm1\. i kretsen. 

Byggekomiteens formann overleverte derp1\. den nye bygning til 
kommunene. 

Ordflilrer Dlilrumsgard mottok skolen p1\. kommunens vegne. Han ret
tet en takk til alle som hadde deltatt ved opflilrelsen. Videre rettet han 
en takk til fylkesskolestyret for utvist velvilje og bistand. A v utgiftene 
til skolen viI man f1\. , halvt fylkesbidrag. Kommunens del av utgiftene 
dekkes for den vesentligste del ved tidligere avsetninger. Der st1\.r nu 
igjen et restbellilP p1\. kr. 2500.00. Dette viI bli opflilrt p1\. neste 1\.rs bud
gett. Videre rettet ordflilreren en takk til skattyderne - de som har lagt 
ryggen til. Han h1\.pet at man n1\.r uviklingen gjorde det nlildvendig, kun
de ta det neste llilft - et tilbygg p1\. den annen side. Flilrst da vilde skolen 
f1\. sitt rette utseende. Ordflilreren sluttet med 1\. uttale h1\.pet om at byg
den vilde f1\. renter av pengene i flinke barn som gjlilr bygden og landet 
rere. Han overleverte derp1\. bygningen til skolestyret. Den blev mottatt 
av nestformannen Olav Antonsen som takket kommunen og fylket for 
den prektige skole. P1\. kretsens vegne blev skolen mottatt av kretsfor
mannen, Trygve Aarmoe som igjen overleverte bygningen til skolebe
styrer Mork, der bl.a. uttalte at det vilde vrere en reressak for lrererper
sonalet 1\. holde Rud skole p1\. hlilide med nabobygdenes. 

Fylkesskolestyrets formann, Opsand og sekretreren, Beite, talte der
efter i ansl1\.ende ord om det samspill der alltid m1\.tte vrere mellem skole 
og hjem for 1\. n1\. et fruktbrigende resultat av skolens arbeid. 

Efter innvielsen holdt skoleinspektlilr Magnus Eriksen et interessant 
foredrag om skoler i utlandet og skildret meget utflilrlig en re~ke beslilk i 
skoler i Glilteborg, Kjlilbenhavn, Hamburg og Berlin. 

Tilslutt var det beverfning med kaffe og smlilrbrlild. En stor del av 
kretsens innv1\.nere var .mliltt frem til innvielsesfesten. 

(Akershus Arbeiderblad (Akershus Social-Demokrat), Lillestr¢m, man
dag 9. desbr. 1929.) 
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Minner fra Rud skole v. Bj¢rn Bugge 

Dette er fotografier av Rud skole i 1920-30 ara, slik den var inntil 
brannen i .1943. Eldst var huset pa «fjellet». Der var det to klasserom, 
som ogsa ble benyttet etter brannen, da skolen var spredt pa flere 
Iokaler i bygda. 

Hovedbygningen ble ikke ferdig, men en fljily ble bygd pa, som foto
grafiene viser. Der holdt de yngste til med sine frjilkner, senere fruer 
Mork og Stabel og fru Ruud. I den stjilrste bygningen var klasseromme
ne for «storskolen», skolebestyrer Mork med orgelet, og lrererne Mag
nar E. Bugges og Gunnar Tangens. Agnes Sjililand hadde ogsa storsko
Ieklasser i sitt klasserom i tilbygget. I kjelleren var det sIjilydsal. Der 
hadde guttene tresljilyd to uker sammenhengende hvert ar, mens jentene 
hadde handarbeid, dvs. strikking og Sjilm, pa sin handarbeidssal i tilbyg
get. 

I annen etasje i hovedbygningen bodde vaktmesterfamilien Elverhjili. 
Den stod for oppsyn med skolen, reparasjoner og reingjjilring. 

«Cuttingdamer» i 7. klasse 1926. 
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Rud skale 1929 - 1943. 

Mellom klasseromm.ene i f~rste etasje var det store dobbeltd~rer. N1'lr 
de ble sl1'ltt p1'l vidt gap, 1'lpnet det seg en stor festsal. Der hadde vi f.eks. 
den store 1'lrlige juletrefesten. Det var alltid en str1'llende fest, med et 
mylder av lys og festkledde barn og voksne omkring det veldige glit
rende juletreet. Skolens guttemusikk-korps under dirigent Fuglesang 
spilte til sang en rundt juletreet og til julelekene. 

Livet i skoleg1'lrden var vel ikke s1'l mye annerledes enn n1'l . Guttene 
for omkring etter hverandre i «sisten» eller knuffet og ertet hverandre. 
Det hendte ogs1'l at noen r~k i hop i ryggtak. Det gjaldt 1'l vrere sterkest i 
klassen. Jentene kastet ball mot uthusveggen eller hoppet paradis som 
de streket opp i grusen, eller lekte ringleker. 

Skolen hadde ingen gymnastikksal. Et av fotografiene gir et inntrykk 
av gymnastikkundervisningen i sommertiden ute p1'l g1'lrdsplassen. Det 
var ellers vanlig 1'l bruke den siste skoletimen i uka til ball-leker i skole
g1'lrden. Det stod «lek» p1'l timeplanen . 

Elevene gikk annenhver dag p1'l skolen . Hver lrerer hadde alts1'l to 
klasser. De kvinnelige lrererne hadde sm1'lbarna de tre f~rste 1'lrene. De 
hadde mindre l~nn enn sine mannlige kolleger, som overtok etter tredje 
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klasse og f~rte elevene ut sjuende klasse. Elevene forlot skolen etter en 
slags intern eksamen, men noen kunne «dumpe», sa de matte gaet ar 
om igjen. Det kunne ogsa hen de lrererne bestemte at enkelte elever ikke 
skulle flyttes opp fra et lavere klassetrinn til et h~yere. · Det var en 
forferdelig skarn a vrere «gjensitter». Men systemet var sa hjertel~st. 

Mobbing forekom den gangen ogsil, selv om ordet ikke var oppfun
net. Enkelte matte finne seg i stygge oppnavn. N oen ville all tid hevde 
seg pa andres bekostning, og en matte heist ikke vrere «lausunge», ha 
en far som drakk, eller vrere av taterslekt. Men ungene fra de forskjelli
ge str~k i bygda holdt sammen. Daglig gikk det til skolen store flokker 
lange veier fra Hagan (Stalsberghagen) i den ene enden ava skolekret
sen, og Sundhagen/Sand i den andre, og fra Dammensvika og tettbe
byggelsen pa begge sider av Nedre Rrelingsveg (Nyvegen) og bakkene 
opp mot skolen. Dette var arbeiderstr~k som ble hardt ram met av ar
beidsl~shet og n~d i 1930-ara. Mange kom pa «forsorgen». Det var ikke 
lett for mange barn, og samfunnet straffet strengt dem som ikke viste 
det rette moralske sinnelag. For simple tyverier kunne de i verste fall bli 
sendt pa skolehjem, oppdragelsesanstalter som Bast~y. Det hendte. 

Men det var mange som arbeidet seg opp fra sma kar, selv om de 
matte ta til takke med jobber som visergutter etter folkeskolen. Flid ble 
bel~nnet. For en lrerer som selv var elev ved Rud skole i 1930-ilra, kan 
nok undervisningen den gangen virke nesten primitiv, med mye utenat
pugging og lekseh~ring. Men den rna ha vrert effektiv. Elevene fikk 
solide basiskunnskaper. Vi hadde mye mindre undervisning enn bybarn, 
som gikk pa skole seks dager i uka. Likevel viste det seg i 1940, da 
ungdom fra Rrelingen matte reise til Oslo for a fa videre skoleg~ng, at vi 
slett ikke stod tilbake for byungdommen, iallfall i norsk og regning. Men 
engelsk hadde vi ikke hatt, og vi kunne nok mindre i enkelte andre fag. 

Bj¢rn Bugge 
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Fhv. skolesjef Leiv Teigland 

Da elevb¢lgen nadde Rud skole 

F.h.v . skolesjef Leiv Teigland. Skolestyrer ved Rud skole 1959 ~ 1961. 
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Det skulle ga 12 ar fra brannen i 1943 til en ny skole reiste seg av asken. 
Noen fugl F~niks oppsto nok ikke, derimot en solid betongbygning som 
ruvet i landskapet. Tanken var vel at i motsetning til den gamle skolen 
skulle den nye motsta bade ild og andre naturkatastrofer. Fleksible 
skolebygg var enna ikke kommet pa moten midt i 50-ara, dessuten var 
det fortsatt restriksjoner pa det meste, ogsa skolebygg. 

Kommunen ~nsket en skole med 10 klasserom + spesialrom. Depar
tementet reduserte·romprogrammet til 8 klasserom + sl~ydsal og heim
kunnskapsrom. Gymnastikksal kunne det ikke bli, og klasserommene 
matte ikke overstige 48 kvadratmeter. 

Skolen apnet h~sten 1955 med 288 elever fordelt pa 13 klasser. Ele
vene gikk annenhver dag den gang, sa det var brukbar plass de f~rste 
par ar. Men prosessen var alt pa gang som skulle fylle skolen til randen, 
ja, til og med «oversv~mme » den. Det f~rste boligbyggelag ble nemlig 
stiftet samme ar som skolen ble tatt i bruk. Flere kom etter, og i l~pet 
av en 1O-arsperiode ble over 500 leiligheter ferdige i Rud krets. Dette 
gay naturligvis flere skattebetalere, men ogsa flere elever. Gevinsten i 
kroner og ~re var kanskje tvilsom, og for skolen ble det en t~ff peribde. 

Skolen var ikke engang tatt i bruk f~r elevstatistikken som dannet 
grunnlaget, var foreldet, og i 1956 vedtok skolestyret a planlegge til
bygg. Dette gikk tregt, hele 3 ar tok det f~r romprogrammet ble vedtatt. 
Tilbygget skulle inneholde 6 klasserom, tegne- og handarbeidsrom, 
gymnastikksal, naturfagrom, lesestue + n~dvendige birom. Men det 

Den nye Rud skate. 1. byggetrinn stalerdig i 1955. 
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Lcererstaben som tok den nye skolen i bruk. Fra v.: M. E. Bugge, Ingeborg Brus
tad, Olga Mork, Anna Reistad Stabel, Gunnar Tangen (skolestyrer) og Olav Tve
ter. 

skulle ga ytterligere 3 ar fjllr bygget kunne tas i bruk. Det var nemlig 
kvoter pa skolebygg den gang, og kommunene' sto faktisk bade i skole
kjll og lanekjll. 

Imens vokste elevtallet fra maned til maned. Klassedelingen som 
skolestyret vedtok i januar, matte som regel jus teres nar skolen tok til 
etter sommerferien. Det gikk sann noenlunde til hjllsten 1960. Da sprakk 
det, 18 klasser matte ha plass , 2 mer enn det var mulig a fa inn. Valget 
sto mellom a skaffe andre lokaler eller a drive ettermiddagsundervis
ning. Det siste ble valgt. Aret etter jIIkte klassetallet til 20, da hadde 
elevtallet steget med 23% i siste 3-arsperiode. 

Skolearet 1961/62 ble nok det verste bade for elever og lrerere. Byg
gearbeidene var na kommet i gang for fullt med all den stjlly det med
fjllrte av skyting, stjllping, transport m. v. Dessuten matte skolegarden 
avstenges, sa trengselen var like stor bade ute og inne. Det fjllites derfor 
som en befrielse da tilbygget kunne tas i bruk hjllsten 1962, og noen 
bedre gave til 50-arsjubileet kunne ikke kretsen fatt. 

Elevtallet hadde na passert 500, men boligbyggingen pagikk fremdeles 
i like stort tempo, og plassproblemene var pa ingen mate ljllst. Fortsatt . 
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miltte en ty til n~dI~sninger, og Heimen ble atter redningen. Skoleilret 
1964/65 miltte 4 klasser gil der, ilret etter 5 klasser. H~sten 1964 pas
serte elevtallet 600, og i 1965 var toppen nMd med ca. 700. I tiJIegg kom 
framhaldsskolens 2 klasser som fra 1963 ble plassert pil Rud. 

Like foruroligende som stigningen i elevtall var skoleordningen. Rre
lingen hadde fortsatt et timetall som gay elevene i 7-ilrig folkeskole 
bortimot 2 ilrs mindre skolegang enn Iandsgjennomsnittet. Dette miltte 
rettes opp f~r kommunen kunne innf~re 9-ilrig skoleordning, og kunne 
bare gjennomf~res ved at elevene gikk hver dag istedenfor annenhver. 
Klasseromsbehovet ville da bli atskillig st~rre, og skulle dette I~ses 
samtidig som elevtallet fortsatte il ~ke i samme tempo som tidligere, 
miltte det tenkes i andre baner enn il utvide Rud sk6le ytterligere. 

Alt i 1960 ble derfor planer utarbeidet for il dele opp Rud-krets og 
bygge nye kretsskoler som bMe kunne avlaste Rud og gi rom for n~d
vendig utviding av timetallet. Men f~rst i 1966 kunne gjennomf~ringen 
starte opp. Da ble Fjerdingby skole tatt i bruk . Hvor plasskrevende 
gjennomf~ringen av den nye skoleordningen samtidig med ~kningen av 
elevtallet var, illustreres best ved det faktum at Fjerdingby fra f~rste 
dag ble fylt med 18 klasser, og end a sto Rud igjen med 500 elever 
fordelt pil 18 klasser. 

Elevb~Igen ved Rud hadde kulminert , men f~rst ilret etter da L~ven
stad skole ble ferdig, kan vi si at den var endelig over. I nrermere 10 ilr 
hadde den vart, og for oss som Ievde midt oppe i det, viI denne tiden stil 
som en bMe spennende og minnerik periode i skolens historie. 
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Tom Bengtson, elev fra 1956 til 1963. 

Elevminner 

Lcererstaben i 195 7. Fra v.: Andreas Bergersen, Anna Reistad Stabel, Olaug Aa
raas (Espe), Olav Tveter, Unni Vestrheim , 1ngebarg Brustad, Olga Mark, M. E . 
Bugge. 

F~rste gang skoleklokkene p:1 Rud ringte inn for mitt vedkommende, 
var en fin augustdag for 31 :1r siden. Det var sol og godvrer da jeg 
sammen med mor, spent og nerv~s nrermet meg skoleg:1rden . Vi hadde 
jo tidligere vrert p:1 skolebes~k n:1r vi ble «skrevet inn » - s:1 alt var jo 
ikke heIt ukjent. At vi hadde f:1tt fru Mork som «fr~ken » ble av de fleste 
omtaIt som svrert positivt. 

Vi hadde fru Mork de tre f~rste :1rene, og alle som kjente henne er 
nok enige i at dette var den beste start vi kunne f:1 p:1 v:1r skolegang. 
Hun var alltid blid og omsorgsfull, og godt likt av elevene. 

Da vi startet i f~rste klasse var det bare en fl~y p:1 skolebygningen. 
Men i et omrMe med ~kende utbygging (aile fra Fjerdingby gikk den 
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gang pii Rud) skulIe det vise seg ii bli for trangt om plassen etterhvert. 
Skolen miitte piibygges . I femte, mens den nye skoIeflfllyen var under 
utbygging, miitte viir klasse, samt parallellklassen viir, gii pii ettermid
dagen . Vi startet niir de fIlvrige elevene gikk hj~m, og pii hfllst- og vin
terkvelder ble det bekmfllrkt ffllr vi sluttet pii skoIen. En noe uvanlig 
situasjon for en ll-iiring, men med godt mot fra bMe elever og lrerere 
kom vi oss vel igjennom den perioden ogsii. 

Stort sett var det et godt forhold eIevene imellom ogsii den gangen pii 
Rud. Selvfflligelig kunne det bli en og annen «slosskamp» niir noen var 
uenige i noe, men som regel bIe man rasktvenner igjen og skiltes med 
et hiindtrykk. 

I fritida ble ikke skoleplassen brukt sii mye tillek som idag. Men hver 
torsdag var det fIlvelse i «guttemusikken» som det het den gang. 0vel
sene foregikk i slfllydsalen ffllr den nye flfllya med gymnastikksalen kom. 
Ellers var vi mye og hoppa i Skoleskytten, hvor det var hoppbakke med 
start helt oppe pii 0vre Rrelingsveg, og sIett ingen ballfllkke! 

Mange minner knytter seg til Rud skole og de ffllrste iirene fra 1.-7. 
klasse. Mange hyggelige lrerere og medelever, noen tunge stunder, men 
de fleste lyse og hyggelige. Slik har det vrert og slik viI det nok fortsatt 
vrere. Miitte jeg bare hiipe og tro at elever og lrerere i niitid og ettertid 
fiir oppIeve Rud skolemiljfll like positivt og hyggelig som vi fikk. 

HUsen Tom G. Bengtson, B-klassen 
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Ved overleveringen av Rud skoles annet byggetrinn 24/10 1962 og 
femtiarsjubileet. 

Minner Ira gamle Rud skole 
Ved lrerer Olga Mork 

• 

Det var en febroardag i 1927 jeg gikk mot Rud skole for f~rste gang. Jeg 
skulle vikariere for lrerer Gunnar Tangen og skulle orienteres f~r starten 
neste dag. Ovenfor skolebygningen h~rte jeg for t~rste gang sangen: 
<<leg sn~rer min sekk, jeg spenner mine ski». De sang sa det ljomet i et 
av klasserommene. Da jeg hadde falt vite det jeg skulle, gikk jeg opp i 
annen etasje hvor fr~ken Kirsten Bye holdt til. I langrommet innenfor 
gikk fro Elverh~y og datteren og sang og vasket etter skolen. Det ble 
opptakten til en lang og lykkelig arbeidsdag for meg. 

Rud skole besto den gang av den opprinnelige to-etasjes hvite trebyg
ning, noksa lik den pa Holt skole. I f0rste etasje holdt Per Mork og M. 
E. Bugge til. Dessuten var det et lite rom som ble brokt til materialrom 
og lcerervcerelse. Utenfor var en noksa stor gang med trapp opp til annen 
etasje. Mest bemerkelsesverdig ved den gang en var et vindu til h~yre 
for trappen, og med det vinduet var det omtrent som med hin mann i 
sagaen som mistet hodet fordi han sto sa lagelig til for hogg. Mer enn en 
gutt som bukket h~flig ~or sin lrerer, satte stumpen gjennom den rota. 
Men jeg skal aldri glemme den undertrykte fryden i et par gutte~yne, da 
en h~ytidelig far en l7. mai gjorde akkurat det samme. 

Annen etasje hadde opprinnelig vrert lrerer- og lrererinnebolig. I 1927 
var de flyttet ut. I stedet var det blitt to klasserom, hvor fr~ken Bye, na 
fru Brastad og fru Hanna Ruud holdt til, og sa bodde vaktmester 
Eiverh0Y der. 

Pa den andre siden av skoleplassen sto den lille brone bygningen som 
i 1918 egentiig var satt opp til gymnastikksal. Na var den delt i to rom. I 
det ene holdt Gunnar Tangen til. Det andre ble min arbeidsplass de 
f~rste arene. 

Mye var annerledes med skolen og skoleordningen den gang. I 1927 
og de nrermeste arene utover var det ca. 300 barn ved Rud skole, delt 
pa 12 klasser. 5 klasser var parallelldelt og to var samlet. De kunne da 
ofte bli temmelig store. Fro Ruud hadde en gang 39 f~rsteklassinger. 
Tangen hadde i flere ar en klasse pa 40 elever. Men sa var loven den 
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gang annerledes enn niL Barnetallet i klassene skulle maksimum vrere 
35, men det var anledning til a !/Ike til 40 uten a parallelldele. (Na er 
maksimumtallet satt til 30 og i 1. og 2.klasse kan en ikke ga over det) i 
parentes bemerket synes jeg et framtidsmal bur'de vrere ikke lover 20 i 
f!/lrste-klasse iallfall. 

I 1927 og end a i mange ar fremover tok skolearet til 1. maio Til a 
begynne med syntes jeg det var forunderlig og rart og fremmed, men 
som jeg kom til a like den ordningen. Eksamen med alt presset da fikk 
vi i april, f!/lr varmen satte inn og gjorde barn trette og slappe. Jeg tror 
det var en fordel. Og sa fikk vi en rolig arbeidstid de to siste manedene 
og ble skolevante. Nar de sa kom igjen etter sommerferien var det 
nesten som a ta fatt med en annen-klasse. og sa var barna eldre. De 
skulle ha fylt 7 ar f!/lr 1. julio Det var ingen darIig ordning. Vi kom iallfall 
lenger i 3. klasse i regning den gang enn vi gj!/lr na. Og jeg vet lrererne 
som hadde 7. klasse syntes de,t ble forskjell der da innskrivningsalderen 
ble senket. 

Skoletiden yar ikke sa lang de f!/lrste arene jeg var her. Smaskolen 
hadde 15 uker om aret, storskolen hadde 19. Og dermed fikk vi sa god 
tid. Mer enn en gang kunne bestyreren si: I dag er det sa fint vrer - na 
tar vi med ungene og drar til skogs - vi har tid til a ta det igjen. Jeg kan 
huske en slik tur. Det var barfrost og sol og vi gikk med barna forbi 
hoppet i Stormyra og over skogen mot den gamle kongsveien og kom 
ned ved bedehuset. Jeg kan enna h!/lre knuspringen av barnef!/ltter mot 
frossent gress. 

Pa litt lengere turer var jo bare storskolen med. Vi var gjerne pa 
skogplanting hvert ar. Fylkesskogmester Dons Hansen eller J!/Irstad var 
med som sakkyndige. Jeg har h!/lrt siden at det vokste visst ikke sa 
svrert godt etter oss, men jeg haper at barna fikk rerb!/ldighet for skog og 
mark , og det rna da vrere verdifullt. - Og sa var det fellesturer med 
storskolen pa ski. Til Ramsta,ctslottet eller over Ihleseter om Olaputten 
til Ramstadsj!/len. De hadde nok ikke sa fint utstyr ungene den gang som 
na. Per Mork hadde alltid med en pose full av rem mer og hyssing pa 
slike turer. For det hendte noe bestandig - et eller annet som skulle 
b!/ltes pa. Vaktmester Ole Elverh!/li var gjerne med og til stor hjelp pa 
disse turene . 

17. mai var det fest pa skolen den gang som na. - Foreldrene hadde 
gjerne med ekstra god mat den dagen. Kaffe til de voksne og sjokolade 
eller melk til barna s!/Irget tilsynet for - 50 !/Ire for de voksne og 25 !/Ire 
for de sma sa vidt jeg husker, og sa fordelte de seg i hver sine klasserom 
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til festmaltidet etter at toget var ferdig. Og sa lekte vi pa skolegarden til 
langt mot kveld. Og vi hadde juletrefester. Bevertningen var den samme 
som 17. maio Det var dji)rer mellom klasserommene i 1. etasje. Sa sto 
juletreet i et av rommene. Og ellers flommet vi utover hele skolen. 

I 1929 ble en flji)y bygget til skolebygningen og vi fikk 4 store, deilige, 
nye klasserom, og de klassene som hadde holdt til i den brune byg
ningen flyttet na inn i hovedbygningen. Mine klasser hji)rte til dem som 
kom inn. «Her er materialer for mange penger,» sa en liten pjokk, han 
satt og sa seg om i det nye klasserommet. - Han var forresten litt av en 
materialist den samme lille gutten. Vi hadde om dji)peren Johannes i 
bibelhistorien. «A mye fikk ' n for a sta ved Jordan a preke?» spurte 
smaen - «Han fikk ingen ting» - «Gjorde'n det aldeles gratis?» Ja, hva 
barn kan si - ofte kommer de pussigste ting i religionstimene. Vi hadde 
Josefs historie og en liten gutt forteller: «Kjerringa te'n Potifar var sa 
slem,» og en liten pike reiste seg og neiet, «Potimor:» 

Vi hadde regning i 1. klasse og holdt pa med 1+2 - 2+3 - 4+ 1 - 4+3 
osv. og sa kom det fra en liten gutt: «Du kan det nok ikke sa godt du 
helier frji)ken, for du spji)r sa frelt, sa. » Litt star det jo stille for en nar en 
liten pike i en regnetime - ivrig opptatt ser opp og sier: «Hva heter 
skolen?» «Den heter fire den! » (Svaret er selvfji)lgelig .) 

Den mest sannferdige jakthistorie jeg har lest fikk jeg av en gutt i 3. 
klasse. (Oppgaven var at de skulle skrive om en tur.) Jeg kan den 
ordrett den dag i dag: 

Jeg var hos onkel i Odalen. 
Sa gikk vi en tur i skogen. 
Sa flji)y det en rev over veien. 
Onkel gikk hjem etter bikkje og bji)rse. 
Onkel sa aldri reven mer. 

Na hji)rer jo litt skryt og overdrivelse med til jakt og fiskehistorier. En 
liten jente skulle nok bli bra, slik slutter fortellingen om en fisketur: «Og 
sa fikk jeg tre abborer, men da jeg kom til Vestersund mji)tte jeg Vidar, 
og da sa jeg at jeg hadde fatt fern , for jeg syntes at tre hji)rtes sa lite ut. » 
. Og sa lakket og led det til krigens ar. Barna var pa skolevei en 
fryktelig 9. april da tyskerne bombet Kjeller. Instinktmessig hadde de 
sji)kt dekning. Per Mork gikk opp pa skolen da det braket som verst for 
a se etter barna, men ingen var kommet fram dit. Vonde ar, hvor vi 
prjllvde sa godt vi kunne a gi barna trygghet sammen med oss . Jeg kan 
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huske jeg satt og leste eventyr for heIe ungeflokken under flyalarm. Jeg 
selv var ganske nummen ved tanken pli hva som kunne skje. Men jeg 
merket ikke skrekk i flokken, de var opptatt av eventyret. 

En gang hendte det jo under bombeangrep pli Kjeller at ikke fli bom
ber faIt her i Rrelingen og vi sli bord og planker og jord sprute til vrers. 
«Er det farlig?» sa de smli. Hva skal en si? «Langt i fra,» sa jeg, «de 
skal ikke ta oss, men vi skal stli her inntil veggen.» 

De store var jo ikke sli lette li narre. En pike i 6. klasse ble helt 
hysterisk, og sli ble de smli redde. Sli mange unger har jeg aldri hatt i 
armene, for li fli stli inntil frj?lken var sli underlig betryggende. Da det sli 
ble opphold i bombingen for vi til skogs med de klassene vi hadde, og 
der bIe de rolige. Jeg har notert i dagboken: <d8. november kl 1100 bIe 
Kjeller angrepet av tunge amerikanske bombefly, ca. 90. II bomber faIt 
200 a 300 m fra skolen. Til skogs med barna etter eksplosjonen. -12 
grader. Lite snj?l, godt li gli.» 

Et annet sted har jeg notert «Natt til 29. april mellom 1 og 3 - angrep 
britiske bombefly Kjeller. Bjj?lrg, Reidun, Oddvar Egil og Odd Asbjj?lrn 
mj?ltte pli skoIen. De andre soy etter vlikenatten i kjellerne. 

1942 var det liret vi lrererne bIe sagt opp og ansatt igjen, jeg hadde 
nrer sagt annenhver dag. Sli stengte nazistene skoIene og sli lipnet de 
igjen, og sli fikk vi brenselsferie en mlined. Alt var noksli mye rot. Jeg 
hbldt skole med mine elever hjemme i spisestua og Per Mork gikk frekt 
opp pli skolen. For, sa fru Elverhj?ly, det er jeg som bestemmer om det 
skal fyres. Og det pligikk en del innsamling til avskjedigede lrerere. 

En dag da jeg kom pli skolen lli det 13 ,29 kr pli kateteret mitt og 
klassen sli lykkelig og glad opp pli meg. Pengene var samIet inn til meg. 
Jeg tok imot dem, mensa jeg ville svrert gjerne kjj?lpe en ting til minne, 
og i en riktig fin utgave av «Familien pli Gilje» stlir det: «Fra din klasse 
1942.» 

Vi skal ikke ha kaker til jpl, sa en liten gutt et lir, for vi har sukker, 
men sli mangler vi alt det C andre. Og vi skal ikke ha gayer. Vi har 
bestemt oss for det. Men jeg gler meg til jul allikevrel.» - Heter det 
ikke: «Uten at I blir som barn . .. » 

Og sli brente skolen natt til 26. januar 1943. «Det blir vel aldri mer 
skole nli vel,» sa en liten pjokk noen dager etter. Han sli nok fram til 
fullkommen frihet. Nli, skole ble det jo, men den fj?lrste Rud skole var 
borte for bestandig. 

Vi hadde det godt vi som var der. Vi lrererne, vet jeg, hadde det godt 
pli skolen, og jeg hliper eIevene hadde det. Det kom en tidligere elev 
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innom meg for et par ar siden. Han varmet mitt hjerte ved maten han 
snakket om sin gamle skole pa. Og sa sa han noe: «Og sa det deilige 
klasserommet vi hadde.» Og jeg sa: «Si det en gang tiL» Han ble litt 
forvirret. «la, men det var da vel det?» «Husker du ikke stolpene som 
sto langs etter rommet og stjllttet opp taket?» «Nei.» «Husker du ikke 
de umalte veggene?» «Nei.» «Husker du ikke hvitmalingen nederst pa 
vinduene heller?» «Nei.» «Hva var det som var sa deilig da?» «Syrene
ne kom inn gjennom vinduet til oss om varen, og sa satt vi pa trappen 
utenfor isola.» 

Tja, skolestua og lrereren. - Er det slik at der lrereren er som han 
skal, der er skolestua deilig selv om den ikke er fullkommen? Er det slik 
at der Bard skolemester holder til er det en god skole selv om det heter 
omgangsskole? Ja, er det sa, da legger det et ansvar pa oss lrerere sa en 
kan bli redd. 

Jeg kan trygt si at vi har arbeidet ved Rud skole, selv om vi ikke har 
vrert Bard skolemester allesammen. 

Men vi hadde en gang en ved Rud skole som var det jeg tenker pa, fm 
Hanna Ruud, skolens fjllrste lrererinne, et stort menneske, en god kolle
ga, en fremragende pedagog. Hun rakk i alle fall opp. De av dere som 
har kjent henne viI forsta meg. Takk. 

Olga Mark 
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Skolebestyrere /rektorer 

ved Rud skole, 1912-1987 

Per Mork 1912-1943 
Gunnar Tangen var lrerer ved skolen fra 1925 og fungerte som skolebe
styrer fra 1955-1958. 
Magnar E. Bugge var lrerer ved skolen fra 1919-1965, og fungerte som 
skolebestyrer f0rste halv:1r 1959., 
Leiv Teigland 1959-1961. 
Helge Storsveen 1961-1966. 
Knut Erik Fiane 1966--1970. 
Ingeborg Brustad 1970 - n:1vrerende rektor. 
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Anna Reistad Stabel 

Anna Reistad Stabel, mangdlrig lrerer ved Rud skole, ble fflldt i 1905 i 
Lund, Rogaland. Hun kom til Rrelingen i 1934, og ble ansatt ved Rud i 
1941. 

Hun hadde hovedsakelig smaskole og tekstilforming, og var tilsynslre
rer i forming gjennom en arrekke. 

Hun forteller om vanskelige kar under krigen, og srerlig etter at sko
len brant. A holde skole pa forskjellige steder var ingen fIInskelig ar
beidssituasjon. Hun forteller om gleden som kom til uttrykk da den nye 
skolen endelig var et faktum. Det som gjorde at en holdt ut, var at en 
hadde noe a se fram til. 

Anna Reistad Stabel sluttet som lrerer i 1973, og har i de etterfflligende 
ar bodd i sitt hus i Skoleveien. Hun ser tilbake pa mange strevsomme, 
men ogsa gode arbeidsar ved Rud skole. 

Anna Reistad Stabel tar avskied med skolen 22.6. 1973. Fra v.: Teigland, Brus
tad, Stabel, Ingvaldsen (skolestyrejormann). 
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Anton B. Leere. 

Rud Skolekorps 

Rud Skolekorps ble stiftet 11. april 1930, og er dermed inne i sin 58. 
sesong. Korpsets navn var opprinnelig Rrelingen Guttemusikkorps, men 
som lirene gikk og Rrelingen fikk flere skoler, var det naturlig 1i endre 
navnet til Rud Skoles Guttemusikkorps . Nlir sli jentene ogsli fikk inn
pass i korpset , ble navnet endret til det nlivrerende Rud Skolekorps. 
Korpsets stiftere var tilsynsformann Trygve Aarmo, Gustav Bjjllrnson, 
lrerer Gunnar Tangen og skolestyrer Per Mork. Disse ildsjelene fikk 
greie pli at Rrelingen Musikkforening skulle nedlegge sin virksomhet. 
Instrumentene , 25 i tallet , med noter og tilbehjllr ble overtatt for totalt 
kr. 900,-. Beljllpet skulle betales med halvparten, kr. 450,-, ved overta
geisen, kr. 300,- i mai 1931 og resten i mai 1932. Beljllpet ble finansiert 
pli fjlligende mlite: Aile elevene, faktisk 300 i tallet, fikk brev med hjem 
med anmodning om 1i betale 10 jIIre hver til startkapital. Kr. 100,- ble 
bevilget av Rrelingen kommune og kr. 200,- ble llint i Lillestrjllm Spare
bank med kommunen som garantist. 

Korpsets fjllrste dirigent var den meget dyktige og musikalske Thv. 
Fuglesang godt stjllttet av Gustav Bjjllrnson, som hjalp til med fjllrs
teopplreringen. Senere var Harald Jahr formann i mange lir fjllr krigen. 

17. mai 1931 gikk barnetoget ut fra Rud skole med korpset i spissen 
for fjllrste gang. De var ifjllrt flunkende nye uniformer, marineblli .bukser, 
hvite bluser og skyggeluer. Regnet hjllijet ned som aldri fjllr. Dryppende 
vlite kom de tilbake og mjlldrene satte igang med pressing av bukser og 
stryking av bluser, for at korpset skulle kunne spille pli Nordby skole 
om ettermiddagen, et oppdrag Fjerdingby Skolekorps har overtatt etter 
at de kom til. 

I mange av disse fjllrste lirene spilte korpset i 1. mai-toget i Oslo, og 
det var godt betalt, og det ble stilt lastebil til disposisjon for kjjllring 
fram og tilbake. Et morsomt trekk ved 1. mai spillingen i Oslo var 
fjlligende: Rud Skolekorps var vant til 1i spille meget hjllyt pli grunnav 
Rrelingensskogen som fanget opp Iyden . Videre var det mer grisgrendt 
mellom husene enn i dag. For 1i kunne hjllres mest mulig, var derfor 
korpsets spillestyrke meget hjllY. Nlir korpset sli kom til Oslo og spilte i 
de trange bygatene ble det en voldsom gjenklang. Korpset fikk stadig 
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Rud skofeguttemusikk i spissenJor 17. maitoget i 1955. Ruten gikk fangs Nedre 
Ra!lingsvei. 

beskjed om a hysje seg ned fordi man ikke h~rte andre korps enn Rud, 
men dette varte kun noen fa sekunder inntil musikerne glemte seg bort, 
og snart var styrken like h~y som det korpset var vant til fra Rrelingen. 
Dette gjentok seg ar etter ar. 

Korpsaktiviteten opph~rte ved krigsutbruddet i 1940. Korpset hadde 
fatt nye uniformer til 17. mai 1940, men fikk jo ikke brukt dem da. Dog 
ble det arrangert en utflukt til Rrelingsskogen, det var jo ikke forbudt 
enda, hvor korpset marsjerte ut fra Rud skole i fulle uniformer. Foran 
musikken gikk Per Mork og Harald Jahr med skolens kaffekjele tredd 
inn pa en staur, og bak gikk m~dre med nistekurv. De marsjerte fra Rud 
skole utover gamleveien og opp den gamle kongeveien. Sma og store 
sluttet seg til underveis. «Det er som et stort 17. mai-tog,» sa ei lita 
jente. 

I 1942 brant sa Rud skole ned, og det meste av instrumentene og en 
del uniformer, samt korpsets arkiver str~k med. En protokoll fra m~
dreforeningen var imidlertid hos fru Mork, og er derfor blitt bevart. 
Med 1945 kom freden, men f~rst i 1948 klarte man a komme i gang 
igjen. Erik S~rlie og Odvar Sreter gikk fra hus til hus der man visste at 
guttene hadde vrert med i musikken, fikk inn de av instrumentene som 
unngikk brannen pa Rud skole, og startet opp fra bar bakke igjen. 

Erik S~rlie ble f~rste formann etter krigen, og Oscar F . Olsen fra 
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Olga Mork hedret av skolekorpset 
for sin innsats i mfJdreforeningen 
gjennom mange dr. 

«Concordia» ble dirigent. Han ble avl~st av Andreas Bergersen, som 
vel mii sies ii vrere den som har arbeidet lengst som dirigent i korpset. 
De etterf~lgende dirigenter var sii i rekkef~lge Tor Bj~rnholt, Erik Ha
gen, som var dirigent i jubileumsiiret 1970, Jan Fransen og deretter Erik 
Hagen igjen, f~r Arne Engesvold som var dirigent da korpset fylte 50 
iif. Arne ble avl~st av Tore Willadsen Wirum i 1984. Fra og med denne 
sesong har vi felles dirigent med Fjerdingby Skolekorps. Han heter Per 
Arild Olsen og er fra Lillestf~m. 

Medlemstallet i Rud Skolekorps har variert en del opp igjennom iire
ne. Da korpset var 40 iir i 1970 hadde det 58 medlemmer og da det var 
50 iir var medlemstallet 63. I den sen ere tid har medlemstallet sunket en 
god del slik at vi i dag kun er 26 medlemmer inklusive aspiranter og 
drill. A.rsakene til medlemssvikten kan vrere mange, men det som har 
spilt st~rst rolle er den store utviklingen av fritidsaktiviteter vi har 
opplevd i de senere iif. Styret i korpset har i samrM med foreldrene tatt 
konsekvensen av den sviktende medlemstilslutningen, og innledet et 
meget nrert samarbeid med Fjerdingby Skolekorps. De er ogsii inne i en 
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lignende situasjon som oss, men ikke pa langt nrer sa alvorlig, da de 
rekrutterer fra bade Fjerdingby og Nordby skoler. 

Fra starten av sesongen 1986/87 har vi spilt sammen med Fjerdingby 
Skolekorps , og det er vel tvilsomt om Rud Skolekorps hadde eksistert i 
dag hvis vi ikke hadde hatt samarbeidet med Fjerdingby. Samarbeidet 
med Fjerdingby gj~r at vi i dag kan se forholdsvis lyst pa situasjonen, 
og kanskje vi om ikke lenge er tilbake der vi startet med et Rrelingen 
Skolekorps. 

Rud Skolekorps har i dag 3 reresmedlemmer. De er fru Srether, fru 
Hermansen og herr Hermansen. Fru Mork var ogsa reresmedlem for sin 
innsats i m~dreforeningen fra starten og i en arrekke. 

Rud Skolekorps har arrangert 4 kretsstevner i henholdsvis 1959, 1970, 
1974 og 1980. Korpset har ogsa vrert utenlands en rekke ganger. H~y
depunktene er England, Hellas og Italia. 
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Ellen Moberg, 
Leder av samarbeids
utvaLget 
ved Rud skoLe 

Som leder av samarbeidsutvalget p11 Rud, bIe jeg bedt om 11 skrive noen 
ord i festskriftet. Dette er en oppgave jeg med gIede takker ja til. Med
lemskapet i skolens jIlverste organ har medfjllrt at jeg ofte har gjort meg 
tanker om Rud som skole og arbeidsplass. Jeg har ikke sjjlll vrert Rud
elev, men jeg har en datter som har vrert det, og jeg kan som mor trygt 
si at jeg er glad og takknemlig for at hun fikk en s11 god skolestart. 

Det har til sine tider vrert sagt om Rud-eIevene at de kanskje ikke er 
Rrelingens flinkeste i matte og norsk. Jeg personlig tror ikke at kunn
skapsniv11et blant Rud-eIevene er noe d11rligere enn ellers i bygda, men 
at de til gjengjeld er trygge, lojale, harmoniske og samarbeidsvillige, og 
dette er kvaliteter som kanskje betyr vel s11 mye i det lange ljllp. Det 
positive, sosiale miljjll som preger Rud er nok det fjllrste folk merker seg, 
og dette kvalitetsstempel er noe som preger alt og aIle ved Rud. 

For oss som ikke har den daglige gange p11 skoIen, men som stikker 
innom en gang i blant, blir jeg gang p11 gang sl11tt av atrhosfreren p11 
lrerervrerelset, i korridorene og pa skoleplassen. Det er fredelig her p11 
Rud. Lun, trygg og rolig ligger hele skolen der og liksom sier: 

«Javel, jeg er kanskje Rrelingens styggeste hus. Uformelig og tung 
ligger jeg der utp11 pynten og skuer utover Lillestrjllm, men inni meg, 
inne i denne stygge betongskrotten banker et varmt hjerte. Banker for 
barna, foreldrene, lrererne og aIle andre som har sine oppgaver her.» 

Fra samarbeidsutvalget viI jeg gjerne f11 jIlnske aIle til lykke med jubi
leet og f11 takke for mange 11rs godt samarbeid. Lykke til i det videre 
arbeidet p11 skolen med ordene: 

BEV AR DEN GODE ANDEN! 

Mange hilsner Ellen Moberg 
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Ingeborg Brustad, rektor i jubileumsaret: 

Slekt skal f¢lge 

slekters gang 

Endelig sto Rud skole ferdig h~sten 1912. Valg av tomt hadde skjedd 
under sterk dissens, fordi mange mente at vannforsyningen til dette 
stedet ville bli biide vanskelig og kostbar. Men herredsordf~reren, inge
ni~r Wessel, kjente til Susebekkens muligheter. Sii ble tomta kj~pt og 
vannledningen lagt. Ned gjennom tidene har sii Susebekken med Skole
dammen og tilliggende omrMer vrert sterkt knyttet til Rud, selv om 
funksjonen til dette «vassdraget» har endret seg i iirenes l~p. Drikke
vannskilden er blitt undervisningskilde og lekeomrMe. 

Den nybygde skolen fikk to klasserom i fSllrste etasje, og 120 elever 
ble fordelt pii fern klasser. Lrereren underviste i storskolen (de tre 
~verste klasser) og lrererinnen tok hiind om smiiskolen. I annen etasje 
pii skolebygningen ble det innredet bolig for lrereren med tre rom og 
kj~kken - og for lrererinnen med et rom og kj~kken . 

Vel var timetall , l~nn og boligflate forskjellig for de to lrererne som 
staket ut kursen her pii Rud, men i sitt virke for barn og unge i og 
utenfor skolen der mvet de likt. BMe Hanna Lien (senere Hanna Ruud) 
og Per Mork var store lrererpersonligheter. De satte sine spor, og det 
kjennes trygt ii finne til bake til. dem ogsii idag. 

Hanna Ruud, den f~rste formann i Rrelingen tuberkuloseforening, 
ildsjelen i innsamlingsaksjonen for Rud skoles guttemusikk-korps, hus
kes i viir hverdag gjennom de mange smii sannhetskorn som lever etter 
henne. «<Det formidles mye lrerdom fra en stor til en liten hiind.» «Barn 
blir urolige i sterk vind.») 

Forfatteren, skolestyrer Per Mork, stifteren av det f~rste sangkoret i 
bygda, har vi nok mest med oss pii viire vandringer i marka. Sommer 
som vinter tok han elevene med ut i naturens store skolestue niir lufta 
inne i «drivhuset» ble kvelende fuktig og varm. Ikke sii rart at Rud-ele-
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vene rjllmte til skogs en gang under krigen da den brutale virkelighet 
kom dem for nrer innpa livet. Under de tause bartrrerne fant de trygghet 
og ro, og Per Mork visste hvor han skulIe finne dem. 

Ved Rud, som ved andre skoler, har ~et vrert lrerere inn om for korte
re tid, mens noen har blitt her mesteparten av sitt yrkesaktive liv. A v 
den gamIe garden mjlltte jeg lrererne Bugge og Tangen og Tveter, og 
lrererinnene Agnes SjIlila,nd, Anna Reistad Stabd og Olga Mork. 

Det var godt a komme som ung lrerer hit til Rud og bli tatt imot av 
Olga Mor~. Jeg viI nok aldri glemme velkomstordene hennes: «Vrer 
velkommen til bygda var. Rrelingen kommune er en god kommune og 
Rud er en fin krets a arbeide i.» 

Det bIe lrererinnene som kom til a bety mest for meg, ivrige Lrererin
neforbundsmennesker som de var med yrkesgIede og yrkesstolthet, 
noen Iengre framme pa barrikadene enn andre i sin kamp for likes tilling 
i skoIen. ' 

Olga Mork ble den som sto meg nrermest, et menneske med klare 
meninger, men uten skrasikkerhet, beIest, men likevel alltid pa Ieting 
etter ny viten, beskjeden, men aldri redd, hjelpsom, men aldri pa
trengende, enkel og liketil, men med stor verdighet. Sa lenge hun levde 
var hun opptatt av Rud skoIes virksomhet og sine siste rad ga hun meg 
bare noen fa dager fjllr hun djllde. - Et positivt menneske og en god 
venn. 

Hvordan har sa skoleutviklingen vrert? Ikke nevneverdig annerledes 
pa Rud enn ved andre skoler, tror jeg, skjjllnt hver skoIe har vel sitt 
srerpreg. 

Fram til 1936 bIe det undervist etter skoleloven av 1889 og en plan 
som bygde pa denne loven. 

Lrererens oppgave var a formidle kunnskaper, utrede, forklare og 
kontrollere. EIevene skulIe sitte stille og ta imot det lrereplanen hadde 
bestemt i de forskjellige fag pa de forskjellige trinn. Stoffet skulIe pug
ges og lagres i hukommelsen. AIle, bade evneveike og evnerike, skulIe 
savidtmulig fjllige det samme tempo og na de samme mal. Den som ikke 
greide det, matte ga et ar til i samme klasse. 

Jeg tror ikke at aIle Rudelever opplevde skolen som en typisk lrere
bokskole, en utelukkende puggeskole . Dertil fulgte mange lrerere altfor 
godt med i de nye pedagogiske strjllmningene i tida. Det synet at barnet 
og ikke stoffet skulIe sta i sentrum, vant stadig flere tilhengere. Men en 
loy ,og en plan var jo i veldig stor grad bindende for den undervisning 
som skulle finne sted, sa det store spillerommet fikk ikke lrererne her. 
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I 1936 kom en ny skolelov. Denne slo fast at folkeskoIen skulIe fft 
normalplaner med bindende minstekrav, kontrollert avgangseksamen, 
jIlkt lesetid , strengere regler for klassedeling og organisert gjennomfjll
ring av engelskundervisningen. · Ferdighetsfagene skulIe styrkes, og 
skolemateriellet skulIe bli gratis. Men loven var skuffende svak for 
elever med spesielle vansker. «For de born som ikkje godt kan fylgja 
med i den vanlege skulen, skipar skulestyret srerskild upplrering nftr det 
er ljllyvd penger til det» stod det. Fft kommuner hadde rM til ft bevilge 
nevneverdig til slike formftl i de harde trettiftra. Sft elever med lrere
vansker fikk bare den hjelp en lrerer kunne makte ft gi i till egg til den 
vanlige klasseundervisningen . 

Normalplanen for Landsfolkeskulen kom sft i 1940, og den skilte seg 
sterkt fra tidligere planer. \ Hovedlinjene er viderefjllrt i de to neste sko
leplanene, M74 og M85/87. Normalplanen erkjente at barn har forskjel
lige evner, anIegg og interesser og la stor vekt pft differansieringyn. Det 
var unormalt at barn skulle holde samme tempo og arbeide med stoff av 
samme vanskelighetsgrad i en og samme klasse. Individuelt arbeid og 
gruppearbeid fikk derfor stor plass i N ormalplanen. 

Krigen kom, og den stoppet all skoIeutvikling. Normalplanen ble aldri 
skikkelig gjennomfjllrt , mest fordi det aldri ble stilt tilstrekkelige midler 
til rMighet for en gjennomfjllring av denne planen. pft sentralt hold 
samlet en seg nft om nye framstjllt som skulIe resultere i nye lover og 
planer. 

I ftrene fra 1955 til 1976 hadde vi den epoken da utdannelsessamfun
net for alvor seilte opp. I ingen ann en peri ode er det blitt brukt sft 
mange penger til utbygging av skoler og annen pedagogisk virksomhet 
som da. Aldri tidligere bIe det drevet sft planmessig og intens for-

.skningsvirksomhet som i disse ftrene, og aldri tidligere hadde utdannel
sestilbudet omfattet sft mange aldersgrupper. Det ble vedtatt lover med 
vidtrekkende pedagogiske og jIlkonomiske konsekvenser. 

I denne tida fullfjllrte Rrelingen annet byggetrinn pft Rud, bygde bar
neskolene Fjerdingby og LjIlvenstad, og ungdomsskoIene Marikollen og 
Sandbekken - et kjempeljllft for kommunen. 

I 1959 kom den fjllrste felleslov for by- og landkommunene. Den had
de bestemmelser bMe for 7-ftrig og 9-ftrig skoIe, og lovgrunnlaget for 
enhetsskolen var dermed lagt. Denne loven slo ogsft fast at kommunene 
hadde ansvar for ft tilrettelegge undervisning for elever som ikke kunne 
fjllige med pft skolen. Vi fikk stjlltte-timer og hjelpeklasser, og den peda
gogiske psykologiske tjenesten ble utbygd . Nye skoleplaner bIe utarbei-
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det. Plan for hjelpeundervisning og plan for fors~k med 9-arig skole. I 
1969 kom sa Lov om grunnskolen, og i 1974/75 hadde alle kommuner i 
N orge innf~rt 9-arig grunnskole. Vi sendte vart f~rste ungdomskull til 
Marikollen h~sten 1970. - Den nye grunnskoleloven ble ikke gjort gjel
dende f~r 1. juli 1971. Denne h~sten innf~rte vi ogsa ny M~nsterplan for 
grunnskolen. 

Lover og planer staker ut kurs og gir rammer. Elever og lrerere vever 
det mangefargede skolebilde bit for bit. Sma hendelser og store begi
venheter, gleder og sorger, seire og nederlag for enkeltmennesker gir 
bildet et utallighet av nyanser. 

Vi har en skolelov idag som slar fast at aIle elever har rett til opplre
ring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. 

Vi innf~rer en ny m~nsterplan, M 87, som i enda st~rre grad enn 
tidligere planer, understreker behovet for tilpasset opplrering. 

I aJle klasser - innenfor aile fag - rna stoff velges og legges til rette 
med tanke pa de ulike forutsetninger en har i enhver elevgruppe. Med 
det undervisningsutstyr og det rammetimetall en rar over idag, er det 
slett ikke dette som er det vanskeligste for oss. Det det aJltid skorter pa 
er tid for hver enkelt elev, tid til a lytte, tid til a snakke, tid til a vrere 
medmenneske der og da nar barnet trenger det. 

Barnet er ingen voksen i miniutgave. Det har sin egen livsform, og 
denne egenartede utviklingsbestemte livsform rna vi akseptere hvis vi 
ikke vii ta barndommen fra barnet. 

Jeg ~nsker til slutt alle Rud-venner hjertelig til lykke med 75-arsjubi
leet og uttrykker ~nske om en varm og barnevennlig skole for alle nye 
slekter. 

Ingeborg Brustad 
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Rud skole i dag 

Skolen har i dag 196 elever fordelt pa 11 klasser. I de senere ar har det 
stort sett vrert to klasser pa hvert trinn, med unntak enkelte ar. Innevre
rende ar er det en klasse pa 2. trinn. For tre ar siden ble det bestemt at 
grensen for elevtallet i klassene skulle vrere 28, og dette ble hilst som en 
gledelig utvikling. Det er imidlertid ikke sa store klasser pa 4., 5. og 6. 
trinn, i sa mate er vi heldig stillet. En registrerer et stadig 0kende behov 
for voksenkontakt blant elevene, men det rammetimetallet skolen rar 
over, gir ikke srerlig store muligheter til deling i grupper med egen 
lrerer. Fra og med denne h0sten huser skolebygningen en f0rskoleklasse 
pa 18 elever. Det er f0rste gang alle 6-aringer i Rud skolekrets har hatt 
et f0rskoletilbud. Elevtallet skal her ikke overstige 18, de 0vrige 6-
aringer som sokner til Rud skole far til bud i Lilleborg barnehage og i 
modningsgruppe pa L0venstad. 

Skolen er inne i en ombyggings- og oppussingsperiode. F0rste fase i 
denne prosessen er vi ferdige med, den omfattet lrerervrerelse med gar
derober og toaletter, arbeidsrom, kontorer og tannlege/legerom. 

I skrivende stund holder en pa a avslutte annen fase, som omfatter 
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" 
underetasjen i den gamle fl~y. Det gjenstar a fa pusset opp klasserom, 
korridorer, samt utvendig maling. Rud skole koster penger for tiden, 
men dette arbeid er n~dvendig etter 30 ars bruk. Selvsagt har vedlike
hold ogsa skjedd tidligere, og spesielt i senere ar da bl.a. vinduer er blitt 
skiftet Ul. 

Romproblemene har i senere tid ikke vrert store, men det medf~rer 
mange praktiske ulemper nar oppussing av spesialrom blir forsinket slik 
tilfellet er i h~sl. Et par grupperom til spesialundervisning og smagrup
per hadde vrert ~nskelig, men det apne mediateket i 2. etasje benyttes i 
stor grad til slik undervisning. Dessuten innredes i h~st et datarom i det 
gamle tannlegerommel. Dette kan etterhvert ogsa brukes til smagrup
per. 

Fra og med dette skolearet innf~res ny m~nsterplan, M 87, pa 1. og 4. 
trinn. Pa de ~vrige trinn er det m~nsterplanen av 1974 som gjelder. 
Neste h~st skal 2. og 5. trinn ta i bruk den nye m~nsterplanen, og sa 
star 3. og 6. trinn for tur i 1989. 

Lokale lrereplaner skal utarbeides for aIle trinn etter hvert som M 87 
innf~res. Idette arbeidet far lrererne rad og hjelp fra det pedagogiske 
veiledningskontoret som holder til pa L~venstad. 

Integrert undervisning og klassemilj~utvikling er pedagogiske ideer en 
gar inn for ved Rud skole i dag. Det tas sikte pa a utvikle elevene til a ta 
ansvar for egen leering og til a fungere godt i en st0rre sosial sammen
heng. 

Skolens lrererpersonale har i fellesskap utarbeidet en plan som skal 
vrere retningsgivende for arbeidet ved skolen. Det overordnede mal for 
all virksomhet er gjeldende skolelov og m~nsterplan. I till egg til dette 
overordnede mal, er det satt opp en visjon for var skole som lyder slik: 

Optimal utnyttelse av menneskelige og materielle ressurser. Effek
tivisere undervisningen for hver enkelt elev. 

Videre inneholder planen bade langsiktige og kortsiktige mal. Fire 
omrader har pekt seg ut som viktige a videreutvikle: 

a) elevtilpasset opplrering 
b) lokalt lrereplanarbeid 
c) organisering av lreremidler 
d) samarbeid hjem/skole 
Dette er saker som et samlet lrererpersonale har gatt inn for og for

pliktet seg til a arbeide med i iIinevrerende ar og i de nrermeste 2-3 ar. 
Positivt i denne forbinde1se er det at det er avsatt tid til samarbeid nar 
det gjelder innf~ring av ny m~nsterplan og utarbeidelse av lokale lrere-
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planer. Det er fjZlrste gang i skolens historie at lrererne opplever a fa 
tildelt en slik ressurs. I en tid som samfunnet endrer seg pa mange 
omrader, er det viktig at skolen far en sjanse til a fjZllge opp og tilrette
legge undervisningen slik at elevene har stjZlrst mulig utbytte av den. 

O/aug Espe 
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Skolens personale 1987/88: 
lngeborg Brustad, rektor 
Olaug Espe, undervisningsinsp. Klassestyrer for la 
Inger Eeg Krieg, formingslrerer 
Tore S. Steen-Gundersen, klassestyrer for Ib 
Eivor Kiidal, klassestyrer for 2. klasse 
Evelyn Gorset, timeirerer 
Gunvor Tvete, klassestyrer for 3a 
lngunn FinvoId, klassestyrer for 3b 
Bj~rg Sandhals, klassestyrer for 4a 
Geir Grimstad, klassestyrer for 4b 
Anna Strines Isaksen, timelrerer 
Hanne Johnsen, klassestyrer for 5b 
Hanne Treimo, klassestyrer for 6a 
Asborg Teigen, klassestyrer for 6b 
Marit Jacobsen, f~rskolelrerer 
lngunn Haugland, assistent i f~rskolen 
Torill 0yre Westby, timelrerer 
0ivind Sand, timelrerer 
Marit OppedaJ Tjelta, f~rskolelrerer 
Unni Karlung, assistent 

Kontor: Else Helgesen 

Vaktmester: Bj~rn Dystland 

Faste vikarer som er tilknyttet skolen: 
Brit Ellefsen, Turid Olstad, Kristin Flaten, Marit Bergerskogen. 

Rengj~ringspersonale: Faste rengj~ringsdamer er Gerd Srether og May 
Udnreseth. 

Tannlegekontor: Tannpleier Tove Bakken, tannlege Karin Sannebro, 
tannlege Ivan L'Estrange, tannlegesekretrer Karen Thea-Sch0yen. 

Legekontor: Skolelege Rune Stenslet, helses~ster Kari Persenico. 
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Fra lcerervcerelset. Fra venstre rundt bordet: Ingeborg Brustad, Anna S. Isaksen, 
Geir Grimstad, Synnove Wdlbakken, Tore S. Steen Gundersen, Olaug Espe. 

Fra lcerervcerelset. Fra venstre rundt bordet: Gunvor Tvete, Evely.n Gorset, 
Ingunn Finvold Johansen, Inger Eeg Krieg (bak), Turid Olstad, Asborg Teigen, 
Eivor Kildal, Bjorg Sandhals. 
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Rad og utvalg ved skolen i jubileumsaret: 
Samarbeidsutvalg: 
Leder Ellen Moberg _ 
Nestleder Geir Grimstad (varamann Hanne Treimo) 
Olang Espe (varamann Anna Isaksen) 

Sekretrer Ingeborg Brustad 
Bj~rn Dystland (r1ld for andre tilsatte) 
Marins Ragnem (elevr1ldet) 
lannicke Bredesen (eIevr1ldet) 

Bjorn Dystland, skolens vaktmester. 
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Fra la:rerva:relset: Gunvor Tvete og Evelyn Gorset. 

Else Helgesen, skolens kontorfullmektig. 
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Foreldrenes arbeidsutvalg: 
1 a Lisbeth Thoresen - Tove Srether 
1 b Kari Andersen - Eva Pelsholen 
2 Brit Bergerskogen - Karin Makedonski 
3 a Siri BjIlrresen - Kari Lunde 
3 b Lisbeth Thoresen - Aud Funderud 
4 a Jan Taftjll- Randi Johnsrud 
4 b Harriet Taraldsen - Jorunn Skudal 
5 a Eva Bergerskogen - Inger Tallaksen 
5 b Tuni Westbye - Einar Andreassen 
6 a Egil Olsen - Tone Kielbasa 
6 b Liv Sollie Hansen - Kari Mette Hakonsen 

Lrererrad: lngunn Finvold , Asborg Teigen, Geir Grimstad. 

Elevrad: Marius Ragnem, leder, Jannicke Bredesen, nestleder, Susanne 
Wilhelmsen, sekretrer, Lars Fossum, kasserer. 

6. klasse har heimkunnskap i nyoppusset kJokken. Lcerer Hanne Treimo gjen
nomgdr dagens meny. 
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Arets 6. klassinger 

En gruppe 6.-klassinger som er medlemmer av eJevrMet, samles til en 
liten samtaJe. Det er Kirsti Kielbasa, og Marius Ragnem fra 6a, og 
Susanne Wilhelmsen og 0ystein 0straat fra 6b. Marius er for~vrig leder 
av elevradet dette aret. Susann'e er sekretrer. 

De blir stilt overfor sp~rsmalet: 
Hvordan er det a vrere elev ved Rud skole i dag? 

Marius: Vi har ganske mye a gj~re na for tida. Vi far jo ukeplan her 
pa Rud, og vi har arbeid hele uka. 

@istein: I grunnen er det passelig med jobbing hvis du jobber effek
tivt , og mange i klassen pr~ver pa det. ' 

Kirsti: Vi har jo ogsa en del hjemmearbeid, og nar vi er med i sport 
0.1. blir det ikke sa mye fritid til overs. 

Susanne: Jeg synes vi lrerer ting godt, og jeg tror vi kommer til a ligge 
bra an nar skolearet er slutt. Da blir det nytt og spennende a begynne pa 

, ungdomsskolen. 
Kirsti: Men vi trives bra her pa skolen, jeg synes det er bra milj~ her. 
@ystein: Ja, og det er godt klassemilj~. 
Marius: Jeg har bodd andre steder f~r , men jeg viI ikke flytte tilbake. 
@ystein: Begge klassene har jo vrert pa leirskole i h~st, og det har 

vrert fint for samholdet i klassen dette aret. 
Susanne: Nar det gjelder skolearbeidet, er det greit a jobbe etter 

ukeplan. Da kan en planlegge tid a litt bedre. En far bedre oversikt pa 
aen maten. 

@ystein: Jeg liker matematikk og engelsk godt. Og sa synes jeg heim-
kunnskap er kjempeg~y. 

Susanne: Helt enig med 0ystein def. 
Marius: Jeg liker matte, norsk og gym. godt. 
Kirsti: Jeg liker norsk, heimkunnskap og sv~mming. 
Marius: Na er det bra at det blir pusset opp, for det trengtes. 
Kirsti: Men nar Rud skole er blitt fin a se pa bMe inni og utenpa, er 

vi kanskje forlengst ferdige med ungdomsskolen ogsa. 
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Fra klasserommene: Klasse 1 a. Evelyn Gors~t leser for klassen. 

Klasse 1 h. 
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Fire-generasjonsfamilier 

I forbindelse med jubileet ble det etterlyst fire-generasjonsfamilier som 
har soknet til Rud skole. To familier har tatt kontakt og skrevet ned 
noen data som fftr sin plass i dette festskriftet. 

Familien Johnsrud: I 

1. generasjon: Olaf Johnsrud, f. 07.09.1902. Han var elev ved skolen 
fra 1912 til 1917. 

2. generasjon: Ragnar Johnsrud, f. 16.01.1922, elev ved skolen fra 
den tid tilbygget sto ferdig: 1929 til 1936. 

3. generasjon: Tore Johnsrud, f. 06.08.1946, elev ved skolen fra 1953 
til 1960, og ppplevde ft flytte inn i nytt skolebygg. 

4. generasjon: Berit Johnsrud, f. 10.03.1972, elev vedskolen fra 1979 
til 1985, og Erik Johnsrud, f. 12.04.1977, elev i skolens 4. klasse i 
jubileumsftret. 

Familien Hermansen: 
1. generasjon: Nina Johnsen, f. Fjeldstad. F~dt i 1905. Elev ved Rud 

skole fra 1912. 
2. generasjon: Karin Hermansen, f. Johnsen . Elev ved skolen fra 

1933 til 1940. Det var vanskeligheter m.h.t. ft fft tatt eksamen i 7. klasse, 
men den ble gjennomf~rt. 

3. generasjon: June Blankvannsbrftten, f. Hermansen, elev ved Rud 
skole fra 1955 til 1962, og Lene Hermansen, elev ved skolen fra 1967 til 
1973 . 

4. generasjon: Ailin Blankvannsbrftten, elev i 4. klasse i jubileumsft
ret. 

Tre-generasjonsfamilier: 
En kjenner til flere familier som i tre generasjoner har hatt barn som 
elever ved Rud skoJe. Som eksempler her kan nevnes familiene lfofseth 
som ogsft er skolens mere naboer, og familiene Kristiansen i SkoJeveien 
og Per Morks vei. Mange flere kunne trekkes fram i denne forbindelse, 
men i denne publikasjon mft det begrenses til dette. 
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Utgiver: Sarnarbeidsutvalget. Nr. 2. 1987. 

Skolen gir medjevne mellomrom ut sin avis «Rudstikka)). Dette er et organ som 
formidler informasjon om skolens virksomhet a/aile hjemmene i skolekretsen. 
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Ved 50 drs ~jubileet. 1962. 
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i'emte. 

mit t 0" gj en1te. 

sa nittentqrtitre 
den gt;mt1e $kolen ned, 
mO.l"'ke flatten under ;1 miir:ketiden It .. 

e .. den sa fly 0" flott 
de .. hal' vi aet $,')' goat, 
4#ll brannen er flak glemt for lenge Eiden. 

J)en ,st'orre .nit €iJD fer, 
01$ mve som dd; $jor 
f!1 t 'nl hal." mye etorre pla.ss a. nytte .. 
Skclen va .. er bedre na 
net er ba're goy &. ga. 
~~ act er nok ingen her 

4dj) ver$. 

Na i klasse f\.JI!l vi 
opp i ~jettene5te 
og '11 hii.per a.11s det okal klsffe. 
:Lekssr hsr vi pa sse a 
4a det ga.r r.ok ganake bra.. 
Vi .skKl bl'uke ait det vettet vi kan skaffe. 

nil. vi onsker lykke til 
og vi alle 6:ylDge Vil: 
Hell Ot; lykke med de 4rene $Om ko_er. 
Cg vi onsker alt gar ora 
Hippog: hipp og hipp . hun'a, 
1ratte a.lt blj, bare va.r 06 l.yse 

Ved 50 drs~jubileet, 1962. 



Vi takker aIle bidragsytere som 
har gjort sitt til at dette festskrift 
kunne komme i stand. 

lubileumskomiteen. 



O.K.-Trykk AIS, Fjellhamar. 


