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Tillykke med jeres – og vores skole. Den 24. august 1966 blev Molsskolen officielt 
indviet. Den 27. august 2016 fejrede vi jubilæet på Molsskolen med officielle taler, 
musik og fest for tidligere elever og ansatte på Molsskolen. 
50 år er et skarpt hjørne, men Molsskolen er still going strong. Molsskolen rummer 
mange sjove og spændende historier, og hvis mure kunne tale, så lå der mange 
historier gemt i rammerne omkring skolen. Selvsagt kan vi ikke bringe alle disse 
historier i dette jubilæumstidsskrift. Vi har bevidst valgt at lave jubilæumstidsskriftet i 
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en elektronisk udgave, da vi på den måde kan få tidsskriftet ud til mange, men først og 
fremmest fordi vi har haft adgang til rigtig mange billeder og videoklip, som vi med 
dette medie får mulighed for at bringe i tidsskriftet. 
Jeg håber, at rigtig mange vil læse jubilæumsskriftet. Billeder, videoklip og tekst giver 
et bredt udsnit af Molsskolens historie. 

Der er sket meget, siden Molsskolen blev indviet den 24. august 1966. Når du læser 
dette jubilæumstidsskrift er det tydeligt, at de sidste 50 år har budt på mange 
forandringer. Tendenser i verden, samt skiftende politiske visioner på 
uddannelsesområdet har afspejlet sig i hverdagen for Molsskolen. 

I dag ved vi, at alle børn lærer forskelligt. En folkeskole med kæft, trit og retning er 
heldigvis historie. Ved i høj grad at tilgodese børn og unges forskellige behov og måder 
at lære på, får børn i dag langt bedre mulighed for en god og udbytterig skoletid - 
fagligt og socialt. 
Selvom meget har ændret sig gennem de seneste 50 år, så fremstår Molsskolen i dag 
tidssvarende. Molsskolen er flot bygget og skolen er løbende udbygget og vedligeholdt. 
Derfor kan skolen i dag også rumme de nye fag, som den seneste skolereform 
medførte. 

De kommende 7 år falder børnetallet i Syddjurs Kommune. Det forhold, samt en 
økonomisk tildelingsmodel for skolerne i Syddjurs gør, at personale og bestyrelse på 
Molsskolen skal være gode til at videreudvikle en stærk profil for Molsskolen, der 
fastholder elever indenfor skoledistriktet og tiltrækker elever udenfor Mols. Dette vil 
lykkes, hvis vi arbejder målrettet og arbejdsomt, og får god hjælp fra forældre og 
samarbejdspartnere. 

Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til at gøre Molsskolens jubilæum til en festlig 
markering af 50 års skolehistorie på Mols. Rigtig mange har bidraget på forskellig vis 
på selve jubilæumsdagen og gennem arbejdet med dette jubilæumstidsskrift. 

Claus Peter Olesen 

Distriktsleder for Molsskolen og børnehaverne på Mols
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De to-klassede landsbyskoler af 1814 med én lærer var i næsten 150 år den almindelige 
skole på landet i Danmark. Således også på Mols. Lige indtil Molsskolen startede, 
havde man den slags skoler i Dejret, Tillerup, Tved, Strands, Esby, Stødov; Agri og 
Egens. De sidste 5-6 år havde man dog ladet 2-3 skoler arbejde sammen som én skole. 
Det kaldte man en pendulordning.

FØR MOLSSKOLEN
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En tidligere lærer på Molsskolen, Åge Kjær Hansen blev ansat ved Dejret skole i 1948 
og fortæller: ”Jeg var den eneste lærer, så mine ord var lov. Eleverne havde kun én at 
rette sig efter, og det var et vældigt gode, hvis altså bare læreren var af den rigtige 
slags. Der var to klasser – 1. klasse og 2. klasse. I 1. klasse gik de tre yngste årgange 
sammen, og i 2. klasse gik de fire ældste årgange sammen. Det var derfor nødvendigt, 
at de forskellige årgange kunne arbejde sammen alene, mens andre årgange fik noget 
forklaret.
Fagene i skolen var dansk, regning, kristendom, historie, geografi, skønskrivning og 
sang. Om sommeren havde vi også gymnastik på legepladsen.
Håndgerning var ikke på skemaet, men min kone tilbød at undervise i faget, og der var 
mange piger, også fra andre skoledistrikter, der tog imod tilbuddet. Denne 
undervisning fortsatte, indtil der blev ansat en lærerinde ved Tved Skolevæsen.
Eleverne lærte altså ikke engelsk, tysk, fransk, husgerning, sløjd og musik.
I sommerhalvåret gik de store klasser i skole hver formiddag i 3 timer samt 1 time 
ekstra 2 gange om ugen, når vi skulle have gymnastik. De små mødte så kl. 13.00 og 
havde ligeledes 3 eller 4 timer. Om vinteren gik begge klasser i skole hver anden dag i 
6 timer. Vi gik også i skole om lørdagen.
Skolestuen var dejlig hyggelig – almindelig loftshøjde på 2,40 m., ferniseret 
bræddegulv – seks almindelige vinduer fordelt med 3 i øst- og 3 i vestsiden – 15 
to-mands skoleborde med fast bænk og fodskammel.
Indtil 1955 blev skolestuen opvarmet ved hjælp af en stor rund kulkakkelovn. Derefter 
havde vi en oliekamin i nogle få år. Den blev erstattet af et centralvarmeanlæg i 1961.
Børnene skiftede altid fodtøj, når de gik ud eller ind. Om sommeren kunne de dog 
godt bruge samme fodtøj ude og inde, hvis fodtøjet havde glatte såler, og føret var tørt. 
Træsko og gummistøvler kom aldrig længere end i gangen.
Legepladsen var grusbelagt og møbleret med to bomme, seks fag ribber, en lang bænk 
og et drikkespringvand.
Den almindeligste leg var rundbold, men lege som to-mands-tik, eller kædetik eller 
hund efter hare blev brugt som afveksling. Første klasse brugte meget at køre bil på 
veje, der var markeret med en vand-streg, der var lavet med vores havevandkande. I 

MOLSSKOLEN FYLDER 50 ÅR I 2016 – 
MEN HVAD VAR DER FØR 1966?

SEK TION 1
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dårligt vejr måtte man holde frikvarter i skolestuen, hvis det kunne foregå på den 
måde som i stuen derhjemme, og det klarede børnene selv næsten hver gang.
Vi havde aldrig konsultationer eller forældremøder, for læreren og forældrene traf jo 
hinanden hver dag på vejen eller i butikkerne, og så blev ungerne jo diskuteret, hvis 
der var noget særlig godt eller dårligt, der var værd at snakke om. En dag om året 
havde vi dog en slags konsultation. Det var om aftenen på eksamensdagen. Da var 
børnenes skriftlige arbejde lagt frem, og forældrene kunne så på en pæn måde 
sammenligne deres eget barns præstationer med de andre børns.” 

Skrevet af Poul Erik Bærentzen
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Det hele startede med 7 små sognekommuner på Mols, der inden 
kommunesammenlægninger samlede de små skolevæsener, planlagde og byggede 
med engagement og stolthed den skole, der nu har 50 år bag sig. Bygningerne bærer 
ikke præg af de mange år, og indholdet (undervisningen)  er også fulgt med tiden. 
Man har på Molsskolen til tider været så meget på forkant med udviklingen, at senere 
politikere stod på bremsen – indtil udviklingen blev til ny folkeskolelov.

DE FØRSTE 25 ÅR
HENNING BENDER
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En dag i februar 1964 læste jeg, at man søgte en skoleleder til den ny Molsskole. Det 
lød som en spændende opgave, og jeg var indbildsk nok til at håbe, at mine 
forudsætninger for at kunne klare stillingen var tilstrækkelige. Jeg havde i fire år 
virket som viceinspektør på Auning Skole og havde bistået en ældre skoleinspektør 
med en udbygning af skolevæsenet i Fausing- Auning Kommune, der kunne minde om 
det, der skulle ske i Knebel.
Min administrative baggrund var en handelsuddannelse samt nogle år som lærer på 
Grenå Handelsskole. Jeg drøftede sagen med min kone, og vi blev enige om, at det 
kunne være spændende at bo et så smukt sted, hvor andre må betale for at holde ferie. 
Ansøgningen blev afsendt, efter at jeg havde sikret mig, at der ikke var lokale 
ansøgere, hvilket ville have afholdt mig fra at søge. Jeg var i forbindelse med 
amtsskolekonsulenten i Randers Amt, Godtfred Petersen, som havde det indtryk, at 
det kunne blive en særdeles vanskelig stilling. Amtsskolekonsulentens udtalelse 
skyldtes uden tvivl det meget besværlige arbejde med byggeplanerne, som han havde i 
baghovedet. Lidt om det senere.
Det viste sig, at stillingsopslaget blev betragtet som attraktivt. Det var vist nok 42 
ansøgere. Jeg blev indkaldt til møde med skolekommissionen på hotel Mols Bjerge 
sammen med otte andre ansøgere, og alle skulle have deres ægtefælle med.
Vi kom ind parvis. Da det var vores tur, sad min kone og jeg på den ene side af et langt 
bord over for 13 skolekommissionsmedlemmer samt formanden for fælleslærerrådet. 
Da vi kørte derfra, var vi begge enige om, at vi godt kunne slå vores planer ud af 
hovedet.
Senere foregik der en udskillelse, og det endte med, at der var to ansøgere tilbage, som 
blev grundigere vurderet, og jeg var den ene af dem. Man satte sig i forbindelse med 
de to ansøgeres skoler og os selv privat. Der blev aftalt en dag, hvor fem medlemmer – 
en fra hver kommune – overværede min undervisning. Det var en engelsktime, hvor al 
undervisning foregik på det fremmede sprog. Det havde jeg praktiseret fra min start 
som lærer; men det blev dog stadig betragtet som en fornyelse. Efterfølgende spiste 
selskabet frokost hjemme hos os. Tilsvarende hos den anden ansøger, der var med i 
udskilningsløbet. Senere har jeg erfaret, at der havde været telefonisk kontakt til flere 

HENNING BENDER
SKOLEINSPEKTØR 1964-1988
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personer i min hjemkommune. Den 23/6 godkendte forbundsstyrelsen 
skolekommissionens indstilling af mig som leder af den ny skole.
For mig var der ingen tid at spilde. Jeg skulle hurtigt rundt til alle lærerne, inden de 
drog på ferie, for at drøfte hvilke fag de kunne påtage sig, hvorefter jeg kunne begynde 
at udarbejde en timeplan. Der blev lavet aftale med skoleområdets fem præster for at 
finde frem til samme tid til konfirmationsforberedelse. Tre af præsterne valgte senere 
at undervise på skolen.
Alle elever skulle i årgangsdelte klasser. Det var et af de vigtigste formål med den ny 
skole. Børn på landet skulle have de samme muligheder som børn i byerne. Man ville 
have et såkaldt købstadsordnet skolevæsen. Det var et mål , at skolegangen kunne 
afsluttes i en eksamens overbygning. Disse tanker om en udbygning af skolevæsenet 
på landet kunne man allerede læse om i folkeskoleloven fra 1937. Men kun få steder 
nåede man at efterleve loven, inden Danmark i 1940 blev besat af tyskerne i fem år.
Lokalt kom man i gang i slutningen af 1953, hvor repræsentanter fra Tved, Vistoft, 
Helgenæs og Knebel-Rolsø mødtes med amtsskolekonsulenten. Flere møder blev 
afholdt. En tid var det tanken, at Knebel-Rolsø byggede en skole ved sogneskellet 
mellem Knebel og Vrinners. Tved og Vistoft havde tilsvarende planer. De gamle skoler 
skulle anvendes som forskoler. Amtets planer gik i 1957 ud på at opføre tre 4-klassede 
centralskoler på Mols: en i Vistoft for børn fra Helgenæs og Vistoft kommuner, en i 
Thorup for børn fra Tved kommune og endelig en for Knebel-Rolsø og Agri-Egens, der 
nu var kommet med i 
forhandlingerne. Den skulle 
placeres mellem Knebel og 
Vrinners. Agri-Egens kom 
med i forhandlingerne for at 
give bedre grundlag for en 
eksamensoverbygning; men 
aktuelt var der ingen planer 
herom.
I den følgende tid begyndte 
tankerne om en stor 
centralskole at modnes. Det 
var sikkert ikke uden 
betydning, at man i Godtfred 
Petersen havde fået en ny og 
dygtig amtsskolekonsulent. I 
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samarbejde med kontorchef Vedel Smidth fra skoledirektionen for Randers amt fik 
han gang i sagerne. Han forklarede sognerådsmedlemmerne, at det var betydeligt 
billigere at satse på én stor skole. Det gjorde også indtryk, at der sidst i 1957 gik ikke 
mindre end 109 børn fra Mols på Rønde Gymnasium.
Der var stadig ikke enighed om, hvor skolen skulle placeres; men et forslag fra 
Knebel-Rolsø om at placere den i Knebel vandt efterhånden et vist gehør. De andre 
kommuner slog sig i tøjret. Det endte med, at Knebel-Rolsø sendte de andre 
kommuner et tilbud gående på, at hvis skolen blev placeret i Knebel, ville 
Knebel-Rolsø tilbyde at betale for en byggegrund, der kunne rumme skolen, anlægge 
sportsplads og bygge en lærerbolig samt udligne skat for de lærere, der boede i 
Knebel-Rolsø kommune.
Efter flere separate forhandlinger mellem kommunerne tilbød Knebel-Rolsø at opføre 
fire lærerboliger, som skoleforbundet kunne leje, endvidere at betale 
skolelederboligen i stedet for den tidligere tilbudte lærerbolig. Da der stadig var 
ændringsforslag, bragte Knebel-Rolsø til slut sine to gamle skoler i Knebel ind i 
forhandlingerne. De blev tilbudt som eje for skoleforbundet. Hermed var der skabt 
enighed. Det skyldtes i høj grad Aage Loumand fra Vrinners.
I 1962 meddelte Agri-Egens og Vistoft kommuner, at de kun ville beholde deres yngste 
klasser hjemme i forskoler. Resten ønskede man overført til den kommende skole. 
Arkitekterne Henning Jensen og Torben Valeur, der havde vundet en konkurrence om 
byggeriet, undersøgte, om det gav anledning til bygning af flere klasseværelser.
Efter at byggeriet var i fuld gang, ændrede også Tved kommune indstilling. Man ville 
ligesom Agri-Egens og Vistoft kun opretholde en forskole. Det gav visse problemer for 
byggeriet, idet planerne jo var dimensioneret med henblik på en væsentlig mindre 
skole. I hast blev en fløj på fem lokaler forlænget med fire lokaler.
Da forskolerne et par år efter skolens start ligeledes ønskedes overført til Molsskolen, 
opførtes endnu en fløj med fem klasselokaler. Helgenæs var kun med i samarbejdet i 
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eksamensoverbygningen; men da denne kommune i 1967 ønskede samtlige elever 
overført til Molsskolen, opførtes i hast to skolepavilloner. Vi havde på det tidspunkt 
fem såkaldte vandreklasser, altså klasser uden eget lokale, og var glade for den hurtige 
hjælp. Men dette, at kommunerne kom så sent med, gav varige problemer. F.eks. var 
faglokaler og lærerværelse bygget til en væsentlig mindre skole, og klasselokalerne var 
beregnet til en to-sporet skole med lav klassekvotient.
Som nævnt fik jeg travlt i sommeren 1964. Da timeplanerne var færdige, skulle der 
tænkes på befordring af eleverne. Skolen var jo endnu kun en byggeplads. Jeg kørte 
næsten dagligt rundt i skoleområdet, selv om vi endnu ikke var flyttet. Skolen og 
lærerboligerne var naturligvis en betydelig udgift for de små kommuner. Derfor havde 
jeg fuld forståelse for, at der skulle spares, hvor der var muligt. Bl.a. undersøgte jeg, 
om der på de små skoler var ensartede lærebøger, der fortsat kunne bruges.
Vi flyttede ind i tjenesteboligen den 1. august efter aftale med håndværkerne. Det blev 
en ret vanskelig start. Huset var slet ikke færdigt. Tømrermester Knud Callesen 
Madsen sagde, at når man sagde 1. august, mente man på Mols mindst en uge senere. 
Alle flyttekasser blev anbragt i kælderen. Vi fik først komfur og toilet sidst på dagen. 
Stuen var nærmest en arbejdsplads med savbuk midt på gulvet.
Telefonen ringede hyppigt, og der var af og til besøg af pressefolk, undertiden også 
fotografer. Jeg fik et skrivebord stillet op i et hjørne af stuen, og i skyggen af en 
philodendron gik jeg i gang med at udarbejde kørselsplanerne.
Grundlaget var pergamentark aftegnet fra målebordblade, hvor samtlige elevers bopæl 
var afmærket. Jeg kørte til samtlige lokaliteter for at opmåle afstandene til skolen, og 
der blev indhentet tilbud fra vognmænd i nærområdet. Da der var skole 12 steder på 
Mols og tre på Helgenæs, var der tale om et betydeligt kørselsprogram. Da eleverne 
skulle årgangsopdeles, forsøgte jeg at arrangere pendulkørsel mellem de enkelte 
skoler, således at f.eks. en bil fra Knebel til Dejret returnerede til Knebel med elever 
fra Tved kommune, tilsvarende i de andre retninger.
Om aftenen måtte vi lige ryste det pæne tøj for støv. Vi skulle ud og præsentere os i de 
forskellige kommuner. Ved disse møder fortalte jeg lidt om, hvad planerne gik ud på, 
og jeg må sige, at vi fik en god modtagelse. Det lykkedes at starte den 10. august. Af og 
til besøgte jeg de små skoler, der skulle forsynes med skrivehæfter mv. Da forskolerne 
endnu var i drift, foretog jeg indskrivning af elever til 1. klasse i fire skoler. Helgenæs 
var før 1967 kun med i overbygningsklasserne. Men som det var skik på det tidspunkt, 
skulle der foranstaltes optagelsesprøve til eksamensskolen, så i den forbindelse var jeg 
en tur i Stødov. Min flakken rundt i skoleområdet gav mig et fint indblik i forholdene 
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på de gamle skoler, og der er nok ikke mange 
andre, der kan prale med, at de har været i dem 
alle.

Skolens kontor var hjemme os. Der modtog vi i 
byggeperioden håndværkere og arkitekter, 
chauffører med kørselsproblemer, 
forældrehenvendelser og ikke mindst ansøgere 
til lærerstillinger. Da kontoret kun kunne 
rumme en gæst, flyttede vi som regel til stuen, 
hvor der bla. blev afholdt små byggemøder, 
hvor konduktøren eller arkitekterne lavede 
aftaler med håndværkerne.
Skolebyggeriet skred fremad, og 1. december 
1964 kunne vi tage de første 10 lokaler i brug. I 
løbet af 1965 og 1966 fuldendtes den lange klassefløj, særklassefløjen og festsalen. Til 
sidst manglede kun gymnastiksalsbygningen, der også skulle rumme et 
formningslokale. Man manglede en igangsætningstilladelse, som skulle indhentes fra 
Undervisningsministeriet efter indstilling fra Randers amt. Da afgørelsen trak i 
langdrag, besøgte en lille delegation fra Mols ministeriet. Kort efter fik skolen 
frigørelsesbevilling på det manglende beløb. Det betød, at byggerytmen kunne 
fortsætte som planlagt.
I byggeperioden holdt forbundsstyrelsen byggemøder på hotel Mols Bjerge. 
Arkitekterne redegjorde for byggeforløbet. Også jeg var med til disse møder. Det 
betød, at jeg kunne fremkomme med ønsker om inventar. Med hensyn til indretning 
af faglokaler var jeg naturligvis i forbindelse med de forskellige fagkonsulenter for at 
sikre, at indretningen blev up to date.
På disse forbundsstyrelsesmøder drøftedes alle anliggender, man kunne være fælles 
om, og det var bemærkelsesværdigt at være vidne til den enighed, der nu herskede 
efter mange års spilfægterier. Man må sige, at når de forskellige sogneråd var gået ind 
for skolebyggeriet, gjorde de det fuldt og helt. 
Biblioteksvæsenet blev centraliseret. Der oprettedes et stort bibliotek, der som noget 
nyt var fælles for skole og andre brugere. For at betjene hele området indsatte man en 
bogbus - vist nok den første specielt indrettede i Danmark, hvortil man også modtog 
et tilskud. Sammen med nogle lærere deltog jeg i et skolebibliotekskursus ledet af 
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stadsbibliotekaren i Århus, og det blev i starten også lærere, der betjente såvel 
bibliotek som bogbus.
På tværs af gamle sogneskel skete der mange ting. De små idrætsforeninger gik 
sammen og fik fælles base på skolen. De tidligere ungdomsskoler blev til 
Ungdomsskolen Mols, ligesom jeg startede en kommunal aftenskole for voksne.
Af og til holdt skolekommissions møder. Den mest tidskrævende opgave var uden tvivl 
ansættelse af lærere. De nyopførte lærerboliger var et godt trækplaster. Der var flere 
gange over 100 ansøgere til de opslåede stillinger.

Midt i opbygningsfasen måtte jeg søge min stilling igen. Jeg havde hidtil været 
konstitueret. Skoleplan og undervisningsplan var omsider blevet godkendt af 
ministeriet. En skønne dag fik jeg mit kaldsbrev fra Undervisningsministeriet, der bla. 
meddelte, at “Vi allernådigst” ansætter mig som skoleinspektør. Brevet var 

Gymnastik i tagrenden.
En dag i middagspausen kom en dreng ind på lærerværelset og stiller sig foran 
Pedel-Aksel: ”Jeg er kommet til at tabe min gymnastikpose op i tagrenden på 
gymnastiksalen – og vi skal have gymnastik i næste time”. 
Aksel: ”Så finder du den lange stige og møder nede ved gymnastiksalen, når det ringer 
ind.”
Så enkelt kunne det gøres dengang.
Skole og ordensregler hører sammen – Men Molsskolen startede uden skrevne regler 
ved indvielsen – og dog:
Molbonyt havde i febr.66 flg. Overskrift: ”Sneboldkastning i skolegården.  Det er 
forbudt at kaste med snebolde i skolegården, fordi der er så stor fare for vinduer og 
døre. 1 rudes pris: 150 kr. – 2 ruders pris: 300 kr. – som du ser, er der ingen 
kvantumsrabat!”
Det kunne godt have været Aksel, der på sin måde lavede Molsskolens første 
ordensregel. Aksel Sørensen var hans fulde navn.
Aksel, som hver morgen ved skoles begyndelse stod ved indgangen og hilste 
godmorgen til både elever og personale. Havde man ikke hilst godmorgen til Aksel, 
var man kommet for sent!
Når skoledagen var forbi, stod samme Aksel der igen og hilste, inden skolen blev 
lukket.
Det skete, at Aksel havde vikar på. Så var det skoleinspektør Bender Christensen, der 
stod ved døren.

Skrevet af Poul Erik Bærentzen
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underskrevet af Kong Frederik den 9. og kontrasigneret af undervisningsminister K.B. 
Andersen.

Byggeriet fortsatte i flere år. Den sidste fløj blev taget i brug i 1970, samme år som den 
forrige kommunalreform førte de fem små samarbejdende kommuner ind i den større 
Ebeltoft kommune.

Stenen på græsplænen foran skolen bærer årstallet 1966. Den blev fundet under 
gravearbejdet på skolens grund og anbragt med den gule mur med det kinesiske 
syvklodsspil som baggrund. Den skulle markere, at skolen blev indviet den 24. august 
1966. Det blev en minderig dag for de 225 indbudte gæster. Formanden for 
forbundsstyrelsen Holger Nielsen bød velkommen. Amtmand Jean Richard foretog 
den officielle indvielse, hvorefter formanden for skolekommissionen Ross Sørensen og 
jeg fik ordet. Arkitekterne Henning Jensen og Torben Valeur blev rost meget for den 
smukke skole. Derefter var der rundgang på skolen for interesserede og om aftenen en 
festlig middag med flere taler og sange.

Af Henning Bender
(Lånt fra Molsbogen 2006, med tilladelse fra John Clausen)

Kjær Hansen gik altid rundt og røg cerutter til cerutten var 

mikro lille. Skulle han have time, og cerutten ikke var røget 

færdig, lagde han stumpen i kridtrenden! Engang var det 

lykkedes en elev at snuppe stumpen og ligeledes lykkedes at 

komme ind i biologidepotet og sætte stumpen fast i skelettets 

mund. Skelettet rullede vedkommende hen til vinduet, så 

ALLE kunne se det - med stumpen i munden - stort grin.

VenligstBirgitte Jensen ( f. Poulsen) Realeksamen 1969
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I efteråret 1987 blev jeg af skoledirektør Per Flemming Sørensen fra Ebeltoft 
Kommune gjort opmærksom på, at der ville blive en stilling ledig som skoleinspektør 
på Molsskolen. Skolens leder Henning Bender havde besluttet  at gå på pension efter 
23 år i jobbet.

DE NÆSTE 25 ÅR
KURT DAHL

4
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Jeg var på det tidspunkt kredsformand for kreds 134 i Danmarks Lærerforening 
omfattende lærere, ledere og bh. klasseledere i Rønde-, Ebeltoft-, Grenå-, Midtdjurs- 
og Norddjurs kommune, repræsenterende 32 skoler, og havde været 
tillidsrepræsentant, næstformand og formand i næsten 8 år.
Samtidig med var jeg lærer på Rønde Skole med en afstikker på 3 år til Feldballe 
Skole. 

Henvendelsen kom på det rigtige tidspunkt. Jeg havde læst sociologi på Københavns 
Universitet, statskundskab og jura på Århus Universitet, arbejdet 4 år i et NATO 
hovedkvarter i Tyskland og efterfølgende taget lærereksamen fra Marselisborg 
Seminarium i 1979. Med flere års forlæsninger i forvaltningsret, flere års kurser i alle 
forhold vedrørende folkeskolen og rådgiver for lærere og ledere samt skolenævn, følte 
jeg mig i høj grad kvalificeret til opgaven. Så i en alder af 43 skulle der ske noget nyt, 
og med kendskab til alle 32 skoler i kredsen var Molsskolen en af favoritskolerne. Dels 
på grund af beliggenheden tæt ved min bopæl i Rønde, dels på grund af arkitekturen 
og ikke mindst fordi den, efter skoledirektørens opfattelse, var en pædagogisk 
udfordring.
Med henvendelsen gik jeg igang med at udforme en ansøgning. Sikrede mig 
skoledirektørens opbakning og fik fine udtalelser fra de fem kommuners 
skoledirektører med hvem, jeg havde haft et forbilledligt samarbejde. Kontaktede 
skolenævnsformanden ved Molsskolen og senere borgmester i Ebeltoft, Birthe 
Schaumann og formand for kulturudvalget, Arne Pedersen. Endvidere den tidligere 
formand for udvalget og senere borgmester Christian Rose. I alle samtaler mødte jeg 
stor imødekommenhed og havde en god fornemmelse af, at der var overensstemmelse 
i vurderingen af opgaven som leder på Molsskolen.
Sendte så min ansøgning og blev indkaldt til samtale med Børne- og Kulturudvalget 
kort tid efter. Ebeltoft Kommune havde den regel ved ansættelse af ledere, at hvis et 
udvalg var fuldtallig og enig, så sanktionerede byrådet udvalgets indstilling. Det må de 
have været i mit tilfælde, for om aftenen ringede Per Flemming Sørensen og sagde, at 
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nu kunne jeg godt trække en flaske rødvin op, for udvalget var enig i at indstille mig til 
jobbet.
Så vidt, så godt. Nu fulgte en tid, hvor der kom til at ske store forandringer og nye 
udfordringer i mit arbejdsliv.

Ebeltoft Kommune var frikommune og det betød strukturelt og organisatorisk en 
række ændringer i forhold til andre kommuner. Man nedlagde skolekommissionen, 
fælleslærerrådet og fælleselevrådet og lagde nye kompetencer ud til skolenævnene. 
Ikke alle lærere syntes, det var en god ide og luftede ofte deres utilfredshed, hvilket jeg 
til dels godt kan forstå. Man skal også forstå, at op gennem firserne havde lærerne 
oplevet reallønsfald og voksende arbejdsløshed. Set med lærerforeningens øjne var 
målet fuldt med indførelsen af skolebestyrelser i 1989 og den samtidige afskaffelse af 
lærerrådet, der blev afløst af et blot rådgivende pædagogisk råd.

Det var på den baggrund, at jeg begyndte jobbet på Molsskolen. Det skal siges, at jeg 
blev taget godt imod. Som kredsformand havde jeg flere gange ved besøg på skolen 
oplevet den gode stemning på lærerværelset, og den var der stadig. Karen og Martin 
Nielsen tog sig godt af både min kone og mig, viste os rundt på Mols for at finde en 
bolig og fortalte om alle de familier, vi kom forbi.
På en af turene gjorde Martin holdt ved et bondehus og fortalte, at det måske var til 
salg. Vi bankede på og blev vist rundt af en ældre dame, som blev noget overrasket 
over, at vi måske ville købe stedet. Hendes mand var død dagen før, og hun havde end 
ikke overvejet at sælge. Typisk for Martin, han ville blot hjælpe os og den efterladte. 

Efterfølgende var vi mere påpasselige, når Martin 
mente, at der var et hus til salg. Vi fandt nu ikke 
noget, og med tiden besluttede vi at blive boende i 
Rønde.

Helmer Andersen havde et ligeså stort kendskab til 
området og til de forskellige familier på Mols. Han 
var en guldgrube af viden, som han gerne og ofte 
delte ud af. Han var en ivrig lystfisker og inviterede 

et par gange pedellen og mig på fisketur til sin elskede å syd for Limfjorden. Jeg deltog 
gerne, men var ellers bevidst om ikke at blive en del af en lærerfløj på lærerværelset, 
og venner kunne jeg ikke tillade mig at blive med nogen af medarbejderne. Enhver 
efterfølgende beslutning fra min side ville kunne blive opfattet som en vennetjeneste.
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En stor del af lærerkollegiet var meget fagforenings-politisk engageret, hvilket jeg 
selvfølgelig havde været glad for som kredsformand. Nu havde jeg fået en anden 
kasket på, og selv om mine holdninger var de samme, så havde jeg nu en forpligtelse 
til også at se det fra kommunens side. Så vi fik da nogle engagerede diskussioner i 
begyndelsen.

En af udfordringerne var, at lærerrådet, bevidst eller ubevidst, havde tillagt sig en hel 
del ledelseskompetence, og at der ikke var en entydig holdning til, hvordan den skulle 
forvaltes. Der eksisterede op til flere pædagogiske holdninger i kollegiet.
En af mine første udfordringer var at bringe kompetenceforholdene på plads. Det 
skete selvfølgelig ikke uden sværdslag, 
men det lykkedes dog. 
Jobbet fyldte hele min tilværelse fra 
tidlig morgen til sen aften og også i 
weekenderne. Godt nok var jeg fortrolig 
med det formelle, men i det materielle 
administrative havde jeg ingen erfaring. 
Derfor var det en stor hjælp for mig, at 
min kollega på Skelhøjeskolen, Jørgen 
Ørgaard, guidede mig igennem det 
bureaukratiske papirarbejde og altid var 
til rådighed, når jeg havde brug for det. 
Hans mangeårige erfaring, dels som lærer på Molsskolen, som skoleinspektør på 
Skelhøjeskolen og som byrådspolitiker, var mig til megen nytte.

Jeg fornemmede, at min tilstedeværelse på skolen var forventet og nødvendig i hele 
skoletiden. Så de første 3 år var jeg stort set ikke fraværende fra skolen. 
Dertil kom, at jeg de første 3 år havde 2 forskellige viceskoleinspektører. Det første år 
med konstitueret viceskoleinspektør Finn Egede Rasmussen, som mente, at han var 
blevet lovet stillingen som skoleleder. Det meddelte han mig den første dag, jeg 
tiltrådte. Det var ikke lige den bedste indledning til en pardans.
Det viste sig, at han var en rigtig fin fyr og fantastisk dygtig som matematiklærer. Han 
var også sprængfyldt med humor, men en rigtig dårlig bilist. Kørte både i Åen ved 
Egens Havhuse og torpederede ved en anden lejlighed min kones bil.
Det var ikke p.g.a. denne sidste hændelse, at han ikke året efter blev fastansat i 
viceskoleinspektørstillingen, men fordi jeg mere havde brug for en souschef, der havde 
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indsigt i driftsøkonomi. Det troede jeg, den næste souschef havde, John Eliasen, som 
var uddannet revisor før sit lærerjob. Det viste sig ikke helt at holde stik, men han var 
et elskeligt menneske og en fremragende pædagog, så jeg blev faktisk lidt ked af, da 
han efter 2 år meddelte, at han havde fået nyt job som regnskabschef i Århus. Men det 
fortog sig lidt, da Dorthe og jeg umiddelbart efter, midt i juleferien, blev kaldt til 
samtale på rådhuset med økonomidirektøren. Der var konstateret et underskud på 
regnskabet på flere hundredetusinde kr. Det viste sig at være en fejlpostering. John 
var kommet til at postere ungdomsskoleinspektørens løn på skolens konto. Håber det 
gik bedre i Århus. 
Det medførte, at stillingen skulle konstitueres med en af lærerne på skolen i 2 
omgange. I begge omgange ansatte jeg Kirsten Ørgaard, som jeg vurderede havde 
både de menneskelige og faglige kvalifikationer, som stillingen krævede, og det levede 
hun fuldt op til. Det betød ikke, at andre ikke også var kvalificerede, men der skulle 
træffes et valg. Og selvfølgelig følte flere ansøgere, at de var blevet forbigået, og at jeg 
havde valgt side. I sådan en situation kan man godt føle sig lidt som Palle alene i 
verden, men det er jo en del af det at være leder. Samme situation er man i, når der 
skal afskediges personale. Ikke alle, og da slet ikke dem, det går ud over, er enige i ens 
beslutninger. 
Administrationen bestod derudover af skolens sekretær Dorthe Nørring, der som 
ganske ung var ansat af Bender 6 mdr. før min tiltrædelse. Så erfaringsfeltet på 
ledelsesniveau var ikke overvældende. Dertil kom, at pedellen Bøggild Jensen også var 
ny i stillingen.

Når man tænker på, hvordan ledelsen og medarbejderne idag er udstyret med alle 
tænkelige IT baserede hjælpemidler, så står det i stærk kontrast til den virkelighed, vi 
arbejdede i i slutningen af firserne. På kontoret var sekretæren og jeg udstyret med 
hver vores gamle Olivetti skrivemaskine, dog med sletteark. Som kredsformand havde 
jeg haft en diktafon, som jeg brugte til at formulere breve og skrivelser til sekretæren, 
da min håndskrift var ulæselig. Den fik vi også anskaffet på kontoret, men udviklingen 
gik efterhånden så hurtigt og arbejdsfordelingen ligeså, så efterhånden formulerede og 
skrev jeg selv alle breve og kun ved specielle opsætninger, trådte Dorthe til. Det 
revolutionerende gennembrud kom efter et besøg på en kontormesse i Fredericia i 
1989, hvor vi kom hjem med to elektriske skrivemaskiner, der kunne slette en linie ad 
gangen. Så er fremtiden sikret mange år frem, tænkte vi. På samme messe havde vi kig 
på en computer, som havde et lokalefordelingsprogram, som vi var meget interesseret 
i. Denne løsning viste sig at koste tæt ved en mio kr i 1989.
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Så det blev det ikke til, men det 
varede ikke længe før kontoret 
anskaffede sig den første computer 
en IBM PS/2 med 20 MB harddisk 
til ca 30.000 kr. Derefter gik 
udviklingen stærk. Computere til 2 
datalokaler til eleverne, computere 
til alle medarbejdere, SmartBoard i 
alle lokaler og sidst men ikke mindst 
iPad til alle elever og medarbejdere.
Det betød meget for 
kommunikationen mellem ledelse 
og medarbejdere, mellem medarbejderne indbyrdes og mellem skole og hjem, at vi 
gradvis fik udbygget IT- systemerne.

I 1991 efter John Eliasens afsked fra Molsskolen skulle vi for tredie gang have ny 
viceskoleinspektør. Det var ved den lejlighed nogle politikere drillede mig ved at 
antyde, at måske var det mig, der var problemet. Ole Carstens blev på min anbefaling 
og med bestyrelsens godkendelse indstillet af udvalget og udnævnt af byrådet. Ole og 
jeg har haft, kan jeg vist roligt sige, et forbilledligt samarbejde i fuld tillid og respekt 
for hinandens arbejdsområder lige til min fratrædelse i 
februar 2014. Ole Carstens fortsatte til sommerferien 
2014.
Det var bl.a. erfaringen med at arbejde med IT, der gjorde 
udslaget i valg af Ole til viceskoleinspektør, idet han 
havde en vis erfaring fra Holme skole, hvor han var ansat. 
Derudover var det også et plus, at han som orkesterleder 
gennem mange år kunne tilføre skolen nogle musikalske 
dimensioner. Dertil kom at flere fra bestyrelsen gjorde 
opmærksom på, at han som en succesrig bestyrer af en 
pølsebod i Skødstrup da måtte have lidt økonomisk flair. 
Og det viste sig at være rigtigt.
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Efterfølgende har det vist sig at være det helt rigtige valg. Hvor mine forcer og 
interesser var de overordnede perspektiver, det økonomiske overblik, de strategiske 
beslutninger og pædagogikken samt relationerne til politikerne, var Oles forcer iøvrigt 
i tæt samarbejde med Dorthe det driftsmæssige, budgetlægning og overholdelse af 
budgetter, vikardækningen, skemalægningen m.v., og senere udvidede 
kompetenceområderne sig i takt med de udvidede opgaver, som skolen fik pålagt. I 
praksis arbejdede vi alle tre med overlapninger til hinandens arbejdsområder, og alle 
beslutninger blev stort set taget i enighed.

Det har været helt naturligt, at Dorthe igennem årene i stigende omfang er blevet 
inddraget i lederteamets daglige overvejelser og beslutninger i et omfang, som rækker 
langt ud over en skolesekretærs daglige arbejdsområde.
I 2002 færdiggjorde hun uddannelsen som kommunom, og i 2006 tog hun diplom i 
offentlig forvaltning. I samme periode var hun Ebeltofts Kommunes supervisor for 
skoler og andre institutioner i forbindelse med at indføre PCØS, et fælleskommunalt 
regnskabssystem.
Lederteamets faglige kvalifikationer gav ikke alene mulighed for at klare de daglige 
opgaver, men gav også frirum til at iværksætte pædagogiske og 
strukturelle initiativer. 
En af mine første store opgaver var at arbejde for at bringe 
skolen i samarbejde med områdets andre institutioner og 
foreninger, og derfor indkaldte skolenævnet til en række møder 
med Borgerforeningen og repræsentanter for fritidslivet på Mols 
for i fællesskab at drøfte kulturcentertanken.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvis første opgave var at 
kortlægge fritids- og foreningslivet på Mols. Arbejdsgruppen 
bestod af Jan Schmidt, Leif Johannesen, Hans Lomholt, Finn Samsøe og John 
Eliasen, daværende viceskoleinspektør på Molsskolen. Det viste sig, at fritids- og 
foreningslivet omfattede 57 forskellige parter. Det var et spændende arbejde, og man 
fik virkelig lært, hvem der tegnede og repræsenterede Mols. Der var mange smukke 
tanker og visioner i arbejdet. De fleste blev ikke realiseret, bl.a. fordi der kom nogle 
folketings- og kommunale beslutninger indover, som begrænsede mulighederne. Dog 
blev der åbnet for etablering af lokalråd.
Med det nuværende projekt “Mols i udvikling” kan man håbe på, at nogle af visionerne 
fra dengang kan muliggøres.
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Generelt har jeg været fuld af beundring over lærernes kvalifikationer, både de faglige 
og de menneskelige, og jeg priste mig lykkelig over den fleksibilitet og “sund - fornuft 
indstilling”, som lærerne havde i forhold til at få dagligdagen til at fungere.
I firserne arbejdede man med enten kursusdelte klasser eller samlæste klasser, og især 
i klasser med høje klassekvotienter var man på Molsskolen vant til at arbejde med 
samlæste klasser med 2 lærere på. Det var en forholdsvis dyr løsning, selvom den var 
fornuftig, men med budgetbesparelse ikke mulig. Jeg stillede lærerne det forslag, at 
hvis de gav afkald på 
samlæsningsreduktionen og 
rettereduktionen i de pågældende 
klasser, så ville jeg se på 
muligheden. Dengang skulle alt 
nedfældes i skemaer og sendes til 
forvaltning og amt, så det gik ikke 
uden godkendelse. Jeg kontaktede 
amtsskolekonsulenten, som sagde, 
det var umuligt, fordi der ikke var 
muligt at registrere i gældende 
aftaler. Undervisningsministeriets 
konsulent synes det en god ide, men 
det ville de nok ikke synes i 
Danmarks Lærerforening. Det var jeg klar over, var lige holdt som kredsformand. Min 
skoledirektør blev kontaktet, og hans svar var: hold da op hvor det blæser, jeg kan 
næsten ikke høre dig. Det vidste jeg betød: go for it, men regn ikke med min 
opbakning, hvis det giver problemer. Så det gjorde vi så, for elevernes skyld og for 
lærernes skyld.

Et andet eksempel var håndteringen af mellemtimer. I forbindelse med en 
tjenestetidsaftale havde lærerne ret til betaling for mellemtimer i skemaet, men 
mellemtimer opstod kun ved skemalægningen med pædagogiske begrundelser, enten 
for at give eleverne en bedre hverdag eller for at imødekomme lærernes ønske om 
placering af timer på dagen. Viceskoleinspektøren kunne sagtens lave et skema uden 
mellemtimer, men det ville gå ud over ovenstående hensyn. Det respekterede lærerne, 
og skolen indgik en aftale om efterfølgende ikke at betale for mellemtimer.
Jeg nævner bare disse to eksempler, men kunne også nævne mange andre, fordi det 
viser lidt af lærerkollegiets indstilling. Og det viser også den indstilling som skiftende 
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tillidsrepræsentanter havde til at forvalte lærernes rettigheder og anvende den sunde 
fornuft.
Hvad, skolen sparede ved disse eksempler, blev givet tilbage til lærerne på andre 
måder. 
I min tid som skoleleder på Molsskolen, først i Ebeltoft Kommune og fra 2007 i 
Syddjurs Kommune, har der været nedskæringer på skoleområdet år efter år. På et 
tidspunkt i 1992 var der så få timer i skolen, at der måtte gøres noget. Timetallet i 
dansk og matematik var decimeret med henholdsvis 40% og 30% i forhold til det 
timetal, de første elever på Molsskolen havde i 60’erne.
Kommunens forklaring var, at med oprettelsen af en skolefritidsordning forkortet SFO 
i 1987, var udgiften steget så meget, at der ikke var plads til yderlige 
undervisningstimer i Folkeskolen.
Lederen på Rosmus Skole, Sigfred Mørup, og jeg henvendte os til kommunen og bad 
om lov til at lægge budgetterne for skole og SFO sammen og lave et andet sammensat 
tilbud til skole og SFO. 
Lederen af SFO på Molsskolen, Merethe Johansen, var med på ideen sammen med 
alle pædagogerne, på trods af at det kunne resultere i færre pædagogansatte i SFO. Vi 
arbejdede med forslaget i nogen tid, og efter høring blandt forældre og beslutning i 
skolenævn fik vi efter indhentet godkendelse i Børne- og Kulturforvaltning i Ebeltoft 
Kommune og Undervisningsministeriet gav lov til at begynde et forsøgs- og 
udviklingsarbejde, hvor undervisningstimetallet for BH. klasse - 3. klasse blev hævet 
med adskillige timer. I forsøget lå også, at pædagogerne var med i undervisningsdelen 
og i høj grad kunne øge rummeligheden i klassen, da pædagogerne med deres faglige 
pædagogiske baggrund har en anden tilgang til de lidt mere “skæve” børn end lærerne. 
Først i dag 20 år senere forsøges den ide implementeret i den nye folkeskolereform. 
Der var en del udfordringer i begyndelsen. Både lærere og pædagoger skulle vænne sig 
til at planlægge undervisningsforløb sammen og undervise i samme klasselokale. Det 
var især i de boglige fag, at lærerne var betænkelige ved at dele ansvar med 
pædagogerne, hvorimod det gik lettere i værkstedsfagene, hvor pædagogerne var mere 
på hjemmebane.
Alligevel blev ordningen hurtigt en stor succes. Mange frygtede, at børnene ville blive 
alt for trætte efter en lang skoledag, men det var ikke tilfældet. Man skal huske på, at 
mange af børnene var vant til efter skoledagen at tilbringe mange timer i SFO. De 
ekstra timer, vi tilførte, blev bl.a. brugt til flere musik- og idrætstimer og 
værkstedstimer, hvor eleverne kunne vælge forskellige aktiviteter. I disse timer blev 
eleverne blandet klassetrinene imellem. Også en praksis man ser implementeret i den 
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seneste folkeskolereform og nu nødvendiggjort med en ny tildelingsmodel i Syddjurs 
Kommune fra 2016.
Efter en fireårig periode med evalueringsforpligtelse til Undervisningsministeriet blev 
ordningen permanent.
I forbindelse med drøftelserne om indskolingsmodellen behandlede vi selvfølgelig 
sagen indgående i skolebestyrelsen. De fleste var for, men der var enkelte 
forældrerepræsentanter, som var betænkelige ved den lange skoledag. Vi havde et par 
mælkebønder, som gerne ville dele et par timer med deres børn, før de gik i stalden for 
at malke, og det blev vanskeligt, når børnene først kom fra skole kl. 15.00. Men på 
trods af det var de utrolig loyale over for en flertalsbeslutning. På samme måde var 
95% af forældrene for ideen.

Efter vi var startet, kom forsøget Politikens ellers dygtige journalist Anne Bech 
Danielsen for øre, og hun bad om at måtte følge indskolingen en dags tid sammen 
med en fotograf. Det kom der en udmærket artikel ud af. Hun fulgte undervisningen, 
snakkede med mange elever og kunne afkræfte, at børnene virkede specielt trætte 
efter skolegangen. Fotografen tog flere hundrede billeder og alt var såre godt, indtil 
artiklen kom i trykken. Stor opsætning, teksten omtalte et nyt og spændende tilbud til 
børn på Molsskolen i en form for helhedsskole. Og så kom katastrofen, set med 
skolens øjne. Stor fed overskrift: Lang skoledag på Molsskolen med et stort billede af 
et barn, der lå og slumrede hen over et bord på lærerværelset. Det var 
redaktionssekretæren, som havde lavet overskriften og brugt et billede af et barn, som 
på grund af sygdom var hentet til lærerværelset for at vente på, at hendes mor skulle 
hente hende. Jeg var selvfølgelig rasende og kontaktede straks journalisten, som var 
ked af det, men undskyldte sig med, at det var redaktionssekretærens valg og ansvar at 
forsyne tekst med overskrift og foto.
Så bliver man klogere på, hvordan medierne også arbejder, og selvom Anne flere gang 
har ringet og spurgt om at måtte besøge skolen, så har svaret været nej.
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I forbindelse med strukturændringerne og den nye organisering af undervisningen 
bliver det et stort ønske for skolen, at der med tilbygninger skabes bedre mulighed for 
at praktisere den organisering vi var enige om. Det imødekommes fra politisk side 
med en ny udskolingsfløj i 2004-05 og med en ny tilbygning til SFO og indskolingen 
nogle år senere.
Efter ændringen af folkeskolelov/styrelseslov i 1993 sker der en ændring i lærernes 
opfattelse af lærerjobbet, og forældre og politikere sætter mere fokus på folkeskolen og 
elevernes trivsel.

Det var min vurdering, at der var behov for en organisering af undervisningen, hvor 
der blev arbejdet mere tværfagligt, hvor lærerne blev mere specialister på forskellige 
aldersgrupper, og hvor et større teamsamarbejde var forudsætningen for god 
undervisning og god trivsel. Det førte til organiseringen i en afdelingsopdelt skole med 
selvstyrende team, økonomi og vikaropgaven udlagt til 3 koordinatorer. 
Organiseringen blev en succes de næste 12-15 år. Fagligheden og trivslen hos eleverne 
var i top.

Vi var en af de første skoler i landet, der organiserede os med en indskoling fra bh.-3. 
klasse, et mellemtrin fra 4.-6. klasse og en udskoling fra 7.-9. klasse. Over en kort 
årrække blev lærerne i 
forbindelse med 
fagfordelingen spurgt, 
hvor de helst ville 
undervise på et af de tre 
trin, og efter et par år 
havde lærerne i 
overvejende grad alle 
deres timer på et af 
trinene. Samtidig med 
indførte vi selvstyrende 
team, som fik en række 
opgaver:
Fordeling af timer og fag 
i forhold til gruppen af 
børn, som teamet havde 
ansvaret for, herunder 
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undervisningens konkrete placering i løbet af skoleåret. Teamet arbejdede til de 
opstillede målsætninger og havde ansvar for, at målene blev nået, De sikrede, at 
arbejdstiden blev tilrettelagt således, at planlagt undervisning blev gennemført 
upåvirket af forudset og planlagt fravær i forindelse med kurser mv.
teamet arbejdede indbyrdes og med ledelsen om den pædagogiske, sociale og faglige 
planlægning af arbejdet, herunder årsplan, målfastsættelse, målopfyldelse både for 
den enkelte elev og for klassen/holdet som helhed.
Derudover lavede vi en aftale med lærerne om, at de selv dækkede korttidssygdom 
samt forudset og planlagt fravær i forbindelse med kurser mv.
Vi lavede også en aftale med kommunen om at honorere en koordinator for hver 
afdeling for arbejdet med vikardækning, skemalægning og ansvar for afdelingens 
interne kommunikation og økonomi mv.
Det er min opfattelse, at den langt overvejende del af medarbejderne var tilfredse med 
denne organisering og det forhold, at de havde maksimal indflydelse på deres 
arbejdssituation, og ordningen gav også genlyd landet over, bortset fra de andre skoler 
i kommunen.

Skolen blev kontaktet af skoler og kommuner fra alle dele af landet, og vi har vel holdt 
over 200 foredrag om vores indskolingsmodel og vores organisering af hele 
skoleforløbet i afdelinger med selvstyrende team.

Efter ændring af arbejdstidsaftalen i 2008 sker der igen en ændring af lærernes 
opfattelse af deres arbejdsvilkår.
Jeg fornemmede, at lærerne var blevet mere restriktive i deres opfattelse af 
sammenhængen mellem deres arbejdsopgaver og den tid, der var til rådighed. Der 
blev sat mere fokus på deres arbejdsvilkår end tidligere, selvom tiden var den samme, 
og selvom de havde mere indflydelse på deres prioritering end før. Fagligheden målt 
på afgangsprøvekarakterer var faldende, og vi oplevede trivselsproblemer blandt 
eleverne. 
Vi havde fået 3 skoler i een skole, og der ikke var meget samarbejde mellem 
afdelingerne på trods af, at 3 ledere var indsat som koordinatorer.

Det førte til en beslutning om fra skoleåret 2012/13 at organisere undervisningen på 5 
trin, med mulighed for, at den enkelte lærers kvalifikationer kunne bruges på flere 
trin.
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Som skoleleder har jeg bestræbt mig 
på at give medarbejderne mulighed 
for med kurser og efteruddannelse at 
kvalificere sig optimalt til at indfri de 
forventninger som skiftende 
folkeskolelove og kommunale 
beslutninger fordrede. Jeg har følt 
det som en vigtig del af min opgave 
at spotte medarbejdernes potentiale 
og opfordre til dem til at udnytte det 
i skolen eller måske i andre jobs.
I min tid som skoleleder har 6 af 
skolens lærere fået job som 
skoleledere, heraf alene 5 i Syddjurs 
Kommune, 3 har uddannet sig som 
psykologer, 3 som læsevejleder, 1 som 
matematikvejleder og 1 som 
naturvejleder. BH. kl. lederne og flere 
ansatte uden lærereksamen har 
efterfølgende taget lærereksamen. 
Hertil kommer, at lærerkollegiet 
generelt har deltaget massivt i kurser 
året rundt for at opkvalificere sig til de 
skiftende udfordringer. Flere har 
spurgt, om det er en god investering 
at give længevarende og dyre kurser 
til medarbejdere, som måske bruger 
det til avancement på andre skoler i andre kommuner. Svaret er : ja, det kan betale 
sig. For i uddannelsesperioden får skolen og kollegaerne tilført så megen viden, 
inspiration og supervision fra de studerende, at det rigeligt opvejer udgiften.
Efter mange år, hvor lærerne på grund af nogle uhensigtsmæssige kommunale 
afskedigelsesprincipper har følt sig stavnsbunden til en bestemt skole, har det været 
befriende for lærerne at kunne vælge/fravælge skole. Og det er bestemt også 
befordrende for en skoles udvikling, at der sker fornyelser i lærerkollegiet, og det 
gælder da vist også i lederkollegiet.
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Fra omkring 2008 falder børnetallet og økonomien bliver dårligere og dårligere for 
skoler og børnehaver i Syddjurs Kommune. Efter Kommunesammenlægningen i 2007 
viser det sig at fire rige kommuner er blevet til 1 fattig kommune. Der mangler i de 
kommende år 100 mio kr i at få det til at hænge sammen, og det mærker 
institutionerne.
I forbindelse med et forslag til kommunens sektorplanlægning drøftede vi ledere af 
institutionerne på Mols, hvordan vi på Mols også efter 2013 kunne være et attraktivt 
tilbud til lokalbefolkningens børn mellem 0 - 18 år.
Vi påpegede, at fremsynede politikere for 45 år siden tog beslutning om at nedlægge 
15 landsbyskoler og bygge en ny centralskole i Knebel, så børnene ikke skulle have 
lang transportvej til Rønde og Ebeltoft for at gå i en overbygningsskole. Samtidig med 
og efterfølgende er ungdomsskole, daginstitutioner, idrætsforening, 
skolefritidsordning, musikskole og juniorklub blevet oprettet og udbygget i tæt 
samarbejde med skolen.
Vi fremsatte forslag til et forsøgs- og udviklingsarbejde i årene 2008 - 2013 med 
overskriften: Sådan får vi mere for pengene.
Udgangspunktet var et mere sammenhængende tilbud for alle børn mellem 0 - 18 år. 
Forudsætningen var et bedre samarbejde mellem institutionerne, bedre overblik over 
fælles muligheder, mere rationel drift af økonomiske ressourcer, mere fleksibilitet i 
anvendelsen af medarbejdernes faglighed og kompetence og bedre udnyttelse af fælles 
lokaliteter og lokaler.
Det resulterede efter mange anstrengelser i et formelt samarbejde mellem skole og 
børnehaver med skolelederen som chef og med en formel sammenlægning af de tre 
børnehaver til een børnehave, børnehaven Mols.
I en overgangsordning med hver sin institutionsleder på hver institution, men hvor jeg 
som aftaleholder havde det overordnede ansvar for økonomi, ansættelse og 
afskedigelse.
De sidste år, før jeg gik på pension, blev der søgt om midler til at opføre en fælles 
bygning, der kunne rumme børnene fra alle tre børnehaver i en bygning tæt ved 
skolen, og det er senere bevilget og projekteret til færdiggørelse i 2017/18.
Med ansvar for tre børnehaver, institutionsledere og pædagoger fra de tre børnehaver 
udvider arbejdsmængden sig selvfølgelig i administrationen, hvorfor Dorthe i 2013 
blev forfremmet til administrativ leder på skolen i forbindelse med en 
omstrukturering af ledelsen. Det gav hende ansvar for bygninger, inventar, 
vedligeholdelse og rengøring i samarbejde med den tekniske serviceleder. Samtidig 
med blev hun ansvarlig for regnskab og budget for skoler og børnehaver på Mols, 
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herunder lønadministrationen for alle personalegrupper, og hun fik ansvaret for de 
frivillige og obligatoriske test samt afgangsprøvernes gennemførelse.

Der var og er stadig mange pædagogiske fyrtårne blandt lærerne, mange med solide 
faglige kvalifikationer, og de fleste brænder for deres fag og deres skole. I mine første 
mange år var der også lærere, som stadig følte sig kaldet til at være lærer. For dem var 
en fornuftig skoledag vigtigere end arbejdstidsregler og regelbundne vilkår.
Jeg kan ikke omtale mere end hundrede skiftende medarbejderes indsats i dette 
jubilæumsskrift, det må vente til en eventuelt erindringsroman, men jeg vil nævne 
nogle få, som har haft afgørende betydning for 
skolens udvikling. Jeg er udmærket klar over, 
at nogle vil føle det uretfærdigt, at de ikke 
bliver omtalt i denne sammenhæng, men jeg 
tror, at de medarbejdere, jeg har ansat, og det 
er stadig de fleste på Molsskolen, vil vide hver 
især, hvad min holdning til deres indsats har 
været og er for skolen.

Jeg vil nævne SFO leder Merethe Johansens 
indsats i forbindelse med at etablere en 
indskolingsordning. Uden hendes medvirken sammen med børnehaveklasselederne, 
lærere og pædagoger i indskolingen, var det ikke lykkedes.
Aase og Flemming Nygaard har været primus motor i sprogundervisningens høje 
niveau samt for etableringen af det internationale samarbejde, vi i en årrække havde 
med skoler i England, Tyskland og til dels Frankrig.
Musikundervisningen havde ikke været den samme uden Lis og Ole Hansen og 10. 
klasse successen var synonym med Rasmus Brock, som også har spillet en utrolig stor 
rolle i foreningslivet og på den måde har været en brobygger for eleverne i 
samarbejdet mellem skole og foreningslivet.
Molsskolen har været kendt for deres mange forsøgs- og udviklingsarbejder:
Kendt var vores læseklasse, som vi indrettede i den tidligere 10. klasses bolig. Lærerne 
Lisbeth Rasmussen, Elisabeth Risager og Eva Hald udgjorde her et stærkt fagligt 
team, der med den nødvendige empati skabte gode resultater for bogligt svage elever. 
Klassen var for elever fra hele kommunen, men med en kommunal begrundelse i store 
kørselsudgifter for eleverne, fik den kun en kort levetid. 
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Kendt er også “Startspringet”, som blev sat igang af Lene Brejnegaard, også en af 
Molsskolens ildsjæle. Det skete især i samarbejde med Ungdomsskolen Mols, som da 
også har en længere beskrivelse af projektet.

Når man taler med de første elever på skolen, så dukker navne som Niels Sylvest, 
Helge Poulsen,  Martin Nielsen, Karen Bauer, John Clausen, Per Caspersen og Helmer 
Andersen op i erindringen om lærere, de husker for gode oplevelser.
Molsskolen har en af landets fineste samlinger af udstoppede dyr, indkøbt for skolen 
af Helge Poulsen, der også har suppleret samlingen med eksemplarer fra andre skoler 
i forbindelse med sammenlægningen af skolerne på Mols i 60’erne.
Samlingen kan nu ses i vitrineskabe foran lærerværelset, hvor der også er udstilling af 
padder og fisk samt skolens stensamling.
Hele samlingen bliver holdt ved lige af tidligere lærer ved skolen Poul Erik Bærentzen, 
som jævnligt tilser samlingen. 
Skolen har iøvrigt i mange år trukket på Poul Eriks viden og kendskab til 
lokalforholdene på Mols. Jeg tror, han kender hver en sti og mark på Mols og har 
derfor været selvskrevet, når der skulle lægges poster ud til orienteringsløb, 
motionsløb og arrangeres ruter ved en skoleudflugt i Mols Bjerge, ligesom han også 
sammen med Ole Carstens stod for planlægningen af skolens første skoleudflugt til 
Himmelbjerget i nyere tid.
I mange år var han redaktør af Molbonyt, skolens informationsblad til forædrene og 
han er i høj grad primus motor i at finde arkivmateriale til dette jubilæumstidsskrift.

I min tid har der været ansat 3 pedeller på skolen. Og de har alle haft stor betydning 
på skolens vedligeholdelsesstandard og udformning af senere tilbygninger.
Bøggild Jensen var ansat kort før jeg tiltrådte i januar 1988 og var en kvalificeret 
bygningshåndværker, som gik meget op i, at skolen til stadighed blev holdt i tip-top 
stand. Han var meget omkostningsbevidst og var ikke bleg for selv at udføre det 
arbejde, som lokale håndværkere ellers blev købt til at udføre. Specielt skolens håbløse 
opvarmningssystem var ham en daglig irritationskilde, og han tog selv initiativ til at 
besøge skoler, som havde et mere økonomisk opvarmningssystem. Desværre var 
kommunen ikke lydhør for hans forslag, og det var medvirkende til, at han tog sin 
afsked. Det kommunale system var simpelthen for langsommelig, efter hans mening.
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I 1995 blev Kjeld Nielsen ansat som pedel/teknisk serviceleder og har haft ansvaret for 
vedligeholdelsen af de grønne områder, herunder tilsynet med rengøring og 
pedelmedhjælpere m.v.
Kjeld har været en markant profil på skolen og har været god til at løse ad hoc 
opgaver, som blev stillet af både lærere og ledelse. Han har altid kunnet finde kreative 
løsninger og haft en håndværksmæssig kunnen, der har medvirket til mange 
specialløsninger på stedet.
Han har desuden været god til de elever, der har haft det svært, og han har 
utraditionelt for en pedel fungeret som hjælp til flere elever, hvis de i perioder har haft 
behov for lidt praktisk arbejde og lidt frirum. Derfor er han meget vellidt af eleverne.
Arbejdsopgaverne voksede i begyndelse af nullerne, og det resulterede i, at skolen i 
2005 ansatte Bjarne Østergård i et 
flexjob som hjælpepedel. Som 
uddannet elektriker og med speciale i 
IT -løsninger, var han den rigtige 
mand på det rigtige sted på det rette 
tidspunkt. Dels var og er han en god 
samarbejdspartner for Kjeld, dels gav 
han et kæmpeløft til 
implementeringen af skolens IT- 
løsninger og til dens vedligeholdelse.
Hvis man ser på skolens 
vedligeholdelsesstandard i dag, 50 år 
efter den blev opført, så bliver den 
rost fra alle sider. Og det skyldes ikke mindst Molsskolens pedeller gennem tiderne.
Rengøringspersonalet skal også have sin pris. Ved skolens start var der ansat 15 
rengøringsassistenter med hver 3 timer til den daglige rengøring, svarende til 225 
timers ugentlig rengøring.
I dag vurderer kommunen, at 3 assistenter skal kunne klare arbejdet på en skole, der 
er blevet betydelig udbygget med et ugentlig rengøringstimetal på 112. Trods det, og 
trods det forhold, at rengøringen foregår i dagtimerne med medarbejdere og elever 
tilstede, klarer de det bemærkelsesværdigt flot.

I samarbejdet med Skolenævn og skolebestyrelser vil jeg fremhæve indsatsen hos 
Birthe Schaumann, Jan Schmidt og senest Louise Juul som spændende, engagerede, 
og inspirerende formænd og samarbejdspartnere.

Billede fra træplantningen i 1999
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Birthe stod Fadder til et begreb i Gl. Ebeltoft Kommune, som forvaltningen kaldte en 
§8420. Tallet 8420 er Knebels postnummer, og udtrykket blev anvendt, når 
forvaltningen traf en ekstraordinær og ikke efter bogen løsning. Hun var ikke den 
eneste på rådhuset, som sanktionerede, at Molsskolen ofte gik sine egne vegne. 
Husker det første år efter jeg var ansat, at vi skulle udbygge et klasselokale til brug for 
den ene børnehaveklasse. Vi havde søgt om penge til udvidelsen og forstået på 
forvaltningen, at det kunne vi regne med at få. Så da det trak ud med 
økonomiudvalgets endelige beslutning, og vi stod for at bruge lokalet, gik vi igang med 
byggeriet og var næsten færdig, da udvalget med borgmester og kommunaldirektør i 
spidsen for udvalget dukkede op på mit kontor og gerne ville se, hvor børnehaveklasse 
skulle placeres. Her var gode råd dyre, men jeg førte dem til lokalet og kom med en 
vævet forklaring om, at for første gang i historien kunne udvalget se, hvordan 
resultatet ville blive af deres bevilling. De tog det pænt, men på vej over gården til SFO 
lokalet, hviskede kommunaldirektøren mig i øret, at jeg ikke skulle regne med at få en 
rød øre. Det fik vi heller ikke, men til gengæld fik vi et beløb til renovering af SFO 
lokalerne, som vi ikke havde regnet med. Og det opvejede langt det første beløb. En 
typisk §8420 løsning.

Som præst igennem en menneskealder havde Jan Schmidt et enestående kendskab til 
stort set alle familier på Mols, hvilket var uvurderligt for vores arbejde. I mange 
tilfælde kunne Jan opfange et problem, før det udviklede sig til noget større. Han var 
på kontoret mindst en gang om ugen for at lade sig briefe om dagligdagen på skolen, 
og kunne herved give forældre en forklaring på mangt og meget, når de henvendte sig 
til ham med et skoleproblem. Dels kunne han gøre skolen opmærksom på problemer, 
som vi ellers ikke vidste noget om, og dels kunne han styre og samle en skolebestyrelse 
med vid og humor.

Louise Juul var den sidste bestyrelsesformand i min tid. Sprængfyldt med energi og 
engangement og utålmodig for at ændre og forbedre skole-hjem samarbejdet. Hun var 
en spændende fornyer på posten som formand og med sin akademiske baggrund som 
psykolog og hendes erfaring med skoleverdenen, skulle man stå tidlig op for at følge 
med. Hun investerede megen tid i arbejdet og blev måske lidt frustreret over, at ikke 
alle hendes forslag og initiativer blev tilgodeset i tilstrækkeligt omfang. Jeg havde det 
problem, at initiativer der omfattede medarbejderne også gerne skulle accepteres af 
disse, og pædagogisk praksis ændres ikke fra den ene dag til den anden. Derved kom 
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jeg måske ofte til at fremstå i hendes øjne som en træg, gammel knark, hvis sidste 
salgsdag over overskredet. Men hun var et frisk pust til posten.

Og så har der været utrolig mange spændende og iderige nævns- og 
skolebestyrelsesmedlemmer: Torgny Møller, Jes Rahbek, Leif Johannesen, Jens 
Reddersen, Jørgen Sparre, Eva Helligsøe og Thomas Sonne Olesen for nu at nævne 
nogle af dem, der har beriget debatten.

Jeg har altid haft et godt samarbejde med politikerne i Byrådet og skiftende 
forvaltningschefer. Især selvfølgelig med politikere i Børne- og Kulturudvalget, og 
senere F&I udvalget. Jeg vil især fremhæve den tidligere formand Arne Pedersen fra 
Mols og ikke mindst den senere formand for F&I udvalget, Jørgen Brøgger.

Forvaltningschef Marit Aasland var min sidste nærmeste foresatte og nok den chef, 
der har betydet mest for udviklingen af folkeskolerne i Syddjurs Kommune. Hun 
formåede at samle skolelederne fra de fire meget forskellige kommuner i et 
konstruktivt samarbejde om at skabe et fælles skolevæsen. Og det lykkedes.

Det har været 26 lærerige og inspirerende år som skoleleder og distriktsleder på Mols. 
Jeg har altid været stolt af arbejdet på Molsskolen og af medarbejdernes indsats og 
har brugt megen af mine sidste år på skolen til at forberede min afgang. Det har været 
vigtigt for mig at aflevere skolen i bedste stand til min efterfølger, og derfor er jeg glad 
for at have nået at beslutte at renovere lærerværelse og lærerkøkken til mange år frem, 
at indrette lærerarbejdspladser og forberede og sikre finansiering af fælleslokalerne i 
det gamle sløjd- og motorlokale.
Men ikke mindst har jeg brugt nogle bestræbelser på at finde min efterfølger og bruge 
min indflydelse for at finde den rigtige til opgaven. Det håber jeg er lykkedes med 
Claus Peter Olesen. 

Kurt Dahl
Pensioneret distriktsleder på Mols
Skrevet oktober 2016
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”Den grimme ælling i svaneægget” -  ”Skolen i Muddergrøften” -  ”En sand 
perle af et bygningsværk” – ”Drømmeskolen”
Der har aldrig manglet overskrifter, når Molsskolens byggeri skulle beskrives.
Muddergrøften refererer til, at de første elever i december 1964 rykkede ind i 
byggeriet, før det hele var færdigt.
”Den grimme ælling” voksede som bekendt op i en hønsegård og blev til en smuk 
svane. Nogle historier om ”hønsegården” siges at  referere til de politikere og 
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embedsmænd, der efterfølgende luftede deres forargelse over den høje kvalitet i det 
skolebyggeri, der siden har knejset i Knebel på Mols – misundelse kan være en grim 
ting.

Et prægtigt bygningsværk
Ved skolebyggeriets projektering lød opgaven bl.a på, at den nye skole skulle danne en 
afslutning  af Knebel by mod syd, hvor de lave engdrag dominerer landskabet. 
Opgavens udførelse blev lagt i hænderne på de københavnske arkitekter Henning 
Jensen, Torben Valeur og Knud Asger Jensen. Og det viste sig, at de tre herrer var 
sande kunstnere på deres felt, det fremgår ikke bare af, at byggeriet kort efter 
færdiggørelsen af deres fagfæller i tidsskriftet ”Arkitektur” fremhævedes som et 
internationalt kunstværk, men i lige så høj grad af at bygningskomplekset stadigvæk – 
trods mange om- og tilbygninger – er en æstetisk  nydelse !. Og det ikke bare for 
beskuerne, men, hvad der måske er nok så vigtigt, så sandelig også for brugerne.         
–   det var ordene i Ebeltoft Folketidende i 1991.
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Syv-klodsspil vækker beundring
Arkitekternes indvielsesgave ”Børnene på væggen” har næppe undgået din 
opmærksomhed, når du på din vej forbi eller ind på skolen ser en masse figurer på den 
lange væg ved Festsalen. Alle disse figurer er lavet efter en ældgammel idé. Du kan ved 
selvsyn se, at hver figur er sammensat af syv klodser.
Mange standser op på vejen om sommeren for at se nærmere på dette 
flisearrangement. Der var i alt 31 figurer fordelt over 4 sektioner.
Kinesisk syvklods-spil
Syvklodsspillet er en meget gammel opfindelse, der kan spores tilbage til Kina, hvor så 
mange opfindelser er gjort 1000 år, før de blev gjort i Europa.
Omkring århundredskiftet (fra 1800 til 1900) dukkede det op i Danmark som 
nürnbergkram, syv små, røde klodser af brændt ler i en papæske. For den mindre 
talentfulde bød spillet ikke på stort set mere spændende opgaver end at hælde 
klodserne ud af æsken og lægge dem på plads igen.
Men arkitekt Hans H. Koch havde fantasien, han så klodsernes endeløse 
kombinationsmuligheder og lavede en syvklodsbog i et eksemplar med mænd og 
koner og alle paradisets dyr til 
sin nyfødte søn. En halv snes år 
efter kom Kochs syvklodsspil i 
handelen og gjorde stor lykke 
både hos børn og voksne. Som 
så meget andet legetøj 
forsvandt det i glemslen – 
næsten da. Med tilladelse af 
arkitekt H. Kochs søn, som 
spillet i sin tid blev lavet til, er 
spillet nu genfremstillet. Der 
findes en opskrift i Molbonyt 
11. årg. Nr. 2 okt. 1975.

Historier om ”Børnene på væggen”.
Som nævnt tidligere var det arkitekternes gave til skolen ved indvielsen. Også 
arkitekterne syntes, at etableringen af Molsskolen var noget stort, og de skabte noget 
smukt både inde og ude.
Der findes en del historier om billedet af Molsskolens glade børn – nogle er nok sande 
–  andre er bare gode.
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Der skal kun syv brikker til at skabe et barn – mange forskellige børn. Et barn behøver 
kun syv brikker at flytte med for at være glad og kunne begå sig. Af syv brikker kan 
man også få en glad leg i gang – hvis man ejer fantasien.
Det påstås, at de glade givere – arkitekterne – også havde de børn, der kunne være lidt 
anderledes, i tankerne. Børn, som ikke altid var med i den glade leg.
Bag en busk står i dag et barn – også lavet af de syv klodser – nogle synes, det ligner 
en, der er lidt ked af det. Men det er en, der leder, for nede i græsset findes en lille 
syvklodset frø – den barnet leder efter – ”Lillenørd” – kalder jeg figuren. Alle de små 
historier vidner om det engagement, der var om skolens start – og jeg tør sige, at det 
indhold, der kom i Molsskolen, harmonerer fint med historierne på væggen.
De mange elever og ansatte, der har haft deres gang på Molsskolen, har givet oplevelse 
og øjeblikke, som kan betragtes som ”guldkorn”.

Skrevet af Poul Erik Bærentzen
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Da jeg gik i 2. real havde vi vikar i både engelsk og tysk. Jytte Borsing, engelsklærer og Hanne 
Jensen, tysklærer skulle begge barsle. Det var rædsomt at have vikar, og jeg har vel i en eller anden 
grad protesteret, for vikaren i engelsk bad mig stå op foran hele klassen og synge "Oh my darling 
Clementine." Jeg gjorde det.

Ervin Bork var min matematik-,fysik- og klasselærer, den bedste man kunne tænke sig. Det værste 
var at skulle høres i fysik. Fy for Søren at stå der foran hele klassen og ikke kunne Ohms lov eller, 
hvad det nu var.Det bedste var, da han fortalte (og han varmede op til historien i flere dage) om sin 
dramatiske tur på Lüneburger Heide. Vi var tryllebundet, og fandt først ud af, at det var det pure 
opspind, da historien sluttede med, at han blev skudt.

I 2. real var jeg oppe i bevisførelse for andengradsligningen i matematik, uf. Heldigvis havde jeg 20 
smøger med til Bork, hvilket nok gjorde, at jeg fik 6 i stedet for 5.

I alle tre år på Molsskolen stillede vi op to og to i skolegården - uanset vejret fem minutter i 8, og så gik 
vi på snorlige rækker ind i aulaen og stillede op til morgensang, hvor Karen Margrethe Stiesen spillede 
klaver til sangene. 
Birgitte Jensen (f. Poulsen)

For nogen tid siden kom jeg ind i Aldi – supermarkedet i Ebeltoft. Her lå spillet i en gul æske ”på 
tilbud”
7-klodsspillet – nu med plastbrikker. Jeg skulle prøve at lave nogle af børnene, der er sat til vægs 
på min gamle skole. – Det duede ikke. Jeg kunne ikke lave de glade børn. Der var en opskrift med – 
på nogle stive kedelige skikkelser.
Det kan godt være, at det efterhånden kniber med at få mine brikker på plads, for det varede lidt, 
før jeg blev klar over, at jeg kun opererede med 5 brikker – 2 var gemt – sparet væk.
Morale: Man kan ikke spare 2 brikker væk og tro, at man kan lave det samme som med 7.

Poul Erik Bærentzen



I august 1987 åbner Molsskolens SFO med 18 børn og med Merete Johansen og 
Lisbeth Larsen som ansatte. Merete Johansen startede som leder i juli med at få 2 
klasselokaler i ”barakkerne” og udendørsarealerne omdannet til attraktive 
muligheder, der kunne være rammerne for børnene efter skoletid.

SFO OG INDSKOLING
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Vi har talt med Merete Johansen – leder af Molsskolens SFO fra starten i 87:
Når man leder i Molsskolens SFO’s historie, støder man på begrebet ”Den røde tråd”. 

Hvad ligger der i udtrykket ”Den røde tråd” ?
- ”Den røde tråd” blev billedet på de tanker, vi gjorde os om børnetilværelsen – når 
børnene var hjemmefra. Der skulle være sammenhæng mellem børnehave – 
børnehaveklasse – skolen og fritiden (SFO, idræt og andre fritidsaktiviteter). Det blev 
der arbejdet på i alle de efterfølgende år.
Nogle af skolens lærere indgik i vagtplanerne i SFO, og SFO’s personale indgik i 
Indskolingens temauger. Efterhånden blev samarbejdet mellem SFO og 
indskolingslærerne udbygget, og vi fandt ud af, at vi kunne mere – sammen – til glæde 
for børnene. ”Den røde tråd” blev stærkere og stærkere.

MOLSSKOLENS SFO - MERE END 
BØRNEPASNING

SEK TION 1
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Klar til weekendtur på Helgenæs

GALLERI 6.1 Billeder fra SFO og indskoling



Nøglebegivenheder hentet i overskrifter i lokalaviser og skoleblade:
• 1980: ”Indskoling og samarbejde”
• 1982: ”Førskoledage” – Børnehaveklasserne starter.”
• 1987: ”SFO åbner – Samordnet indskoling”
• 1991: ”Molsskolen 25 år”  
• 1995: ”90 børn i SFO – men stadig i ”barakkerne”
• 2006-07: ”Besparelser – Kaos – Molsskolens Indskoling får dødsstødet” – Den røde 

tråd får et klip”
• 2010: ”Helheden på Molsskolen tilbage – Den røde tråd knyttes igen – Kvalitet for 

pengene – Molsmodel”
• 2014:  Ny folkeskolelov - Helhedsskolen 

Erindringer:
Hvad mon de tidligere ”SFO-børn” husker, når Molsskolens 50-årsdag kommer ?
Sommerlejre og hytteture: Hvert år var der sommerlejr for SFO i den første uge i 
sommerferien (mandag-fredag). Turene gik til mangfoldige steder i det jyske og 
fynske. Det blev i de dele af Danmark, for at rejsen ikke skulle fylde for meget. Nogle 
år var det teltlejre, og andre var i lejrskoler eller spejderhytter.
Hytteture var som oftest weekendture. Vi havde typisk et par stykker om året, hvor 
børn og voksne indgik i et fællesskab, som af mange huskes som noget enestående. 
Jubilæumskagen, som var 1 meter høj, kom i Børnenes Rekordbog. Det var sådan SFO 
bidrog til Molsskolens 25-års jubilæum.
SFO deltog også i temauger i Indskolingen: Som for eksempel Luft og Vand, Cirkus og 
hvad de nu havde som overskrift. Avisartiklerne fortæller lidt om oplevelserne.
Hvad husker leder og medarbejdere ?
“Vi havde OL i Lyngparken for børn og ældre,  hvor en af de ældre rejser sig fra 
kørestolen og scorer under vild jubel fra resten af holdet. Vi havde også sundhedsuger 
med måltider i Lyngparken for ”unge” og ældre, hvor vi havde heftige kampe i 
”pustebold” med vatbolde på banen. Desuden havde vi høstfester på skolen, hvor 
Lyngparkens beboere var faste gæster.” 

Måske var det allervigtigste den store forældreopbakning – ja, hele lokalområdets 
engagement og deltagelse i de mange aktiviteter, der opstod gennem årene. Tænk at vi 
kunne fylde hele Molsskolens Festsal til en Cirkusforestilling med Indskolingens børn 
som eneste aktører.
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Avisudklip fra Molbonyt

GALLERI 6.2 Avisudklip fra indskoling og SFO



På Molsskolen har vi i Indskolingen en efterhånden lang tradition med 
morgensamlinger.

Til samlingerne synger vi altid to sange, samt snakker med børnene om, hvad der lige 
nu rører sig. 
Det kan være noget kulturelt, politisk, valg, sportsbegivenheder, noget om kunstnere 
og kendisser, Melodi Grandprix, andre mærkedage f.eks Danmarks befrielse,  
Dronningens fødselsdag, 9.april, 1. maj. etc.
Som oftest er det dog noget lokalt, - hvad sker der på skolen i dag og i morgen.

Vi har stor succes med disse samlinger, de er med til at styrke skolens sammenhold og 
kultur og er populære blandt børn, medarbejdere og forældre.
Sangene bliver gennemgået strofe for strofe og sunget linie for linie, så alle, også de 
små 6 årige, når at lære selv de svære sange. 
Som hovedregel synger vi en "svær gammel" og en ny sang. I flere perioder har vi også 
temaer, hvor vi synger sange af f.eks Halfdan Rasmussen, Sebastian, Grundtvig, Kaj 
Munck, Benny Andersen og Kim Larsen. 
Temaer kan også være årstider, højtider, tidsperioder, (f.eks 60'erne). "Stemninger", 
"morgen og aften", "lys og mørk", "mol og dur" osv.
Vi forsøger at gøre samlingerne så interessante som muligt, så alle børn har rettet 
fokus mod fællesskabet og samlingens indhold. Med et spænd på 5 år (6-11 årige) er 
det en rigtig spændende udfordring, som vi forsøger at løse ved, at der hele tiden er 
balance i programmet, så det giver mening for alle.
Hvis vi gennem en periode har arbejdet meget med en bestemt sang, tekst og melodi, 
kan vi finde på at optage en video af vores børnekor og sende en mail til forfattere og 
komponister med en beskrivelse af vores morgensamlinger og en tak til dem for, at de 
som forfattere og komponister er med til at berige vores kultur og vores børns 
dannelse. 
Vi får herefter ofte reaktioner på disse kontakter, der afstedkommer personlige svar 
tilbage til os. Således har vi haft personlig kontakt med Benny Andersen, Keld og 
Hilda, Carsten Johs. Mørch og Niels Brunse. Niels Brunse skrev tekst og melodi til 
Poul Dissings "Godmorgen, lille land" (til Storebæltsbroens indvielse). Vi har også haft 
kontakt til Rasmus Skov Borring, komponist til "Giv os lyset tilbage", som nu også er 
melodien til vores egen "Molsskolesangen".
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Morgensamlingerne på Molsskolen vil fremover udvikle sit udtryk og sikkert om nogle 
år se meget anderledes ud. Men vores ønske er, at samlingerne altid skal bidrage til 
skolens ønske om at formidle glæde, samhørighed, respekt, dansk historie og kultur, 
sang, musik og ikke mindst være med til at bevare og udvikle det miljø samt den 
trivsel og dannelse, der sker på Molsskolen.
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GALLERI 6.3 Korrespondance med kunstnerne omkring morgensamlingssange



Filmklip fra Cirkus Mols. Hvis du vil se mere af forestillingen, kan du se det på Youtube ved at kopiere 
dette link ind: https://youtu.be/RA_NGlKZH_c 

FILM 6.1 Cirkus Mols - indskolingstema 1994

44



På Molsskolen har vi al den tid, vi kan huske tilbage, opfattet fremmedsprogene i den 
daglige undervisning som krumtappen for etablering af  internationalt samarbejde.

INTERNATIONALT 
SAMARBEJDE

7
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Vi har undervist i fremmedsprogene engelsk, tysk og fransk, siden vi blev ansat i 1970 
og frem til 2004 og 2006, hvor vi gik på pension. Vi har oplevet, hvorledes 
sprogfagene gik fra at være  færdighedsfag til dannelsesfag og dermed et vindue mod 
verden med henblik på at videreformidle interkulturel kompetence til eleverne 
samtidig med, at de tilegnede sig færdigheder og kundskaber, der gør og gjorde dem i 
stand til at bruge sprogene.
Og hermed er vi fremme ved det lidt slørede pressefoto fra 1998, hvor samarbejdet 
med udenlandske skoler var på sit højeste.
På fotoet fra Ebeltoft Rådhus ses fra venstre Kontorchef Kenneth Enrico Petersen, 
skoleinspektør Kurt Dahl, lærer Flemming Nygaard, viceskoleinspektør Breson fra 
Normandiet i Frankrig, skoleinspektør Michael Wood fra Maidstone, England,  
Manfred Zueber fra Johan Rist Gymnasium i Wedel, Tyskland, lærer Aase Nygaard, 
skoledirektør Per Flemming Sørensen og borgmester Birthe Schaumann.
Man ønskede på mange måder fra kommunens side at understøtte Molsskolen i 
udviklingsarbejdet. 
Et kuriosum fra dagen før rådhusmødet: Inspektøren og de to lærere fra Molsskolen 
mødtes aftenen før fotoet blev taget på Vrinners Hoved til fælles modtagelse. Kurt 
Dahl havde købt ind til en herremiddag og stor var overraskelsen, da de udenlandske 
gæster erfarede, at de selv skulle stå for forberedelsen af aftenens middag. Det kom 
der megen fis og ballade ud af, og det var en imponerende indføring i internationalt 
samarbejde, som nok ingen nogensinde siden har glemt.
Mødet resulterede i et fortsat samarbejde, hvor elever fra Molsskolen besøgte 
Normandiet, Maidstone i Sydengland og gymnasiet i Wedel. I sidste tilfælde er det et 
samarbejde, der stadig eksisterer. Så sent som denne juni (2016) kom elever fra Wedel 
på genbesøg med privat indkvartering. Molsskolens 8. årgang  havde i december 2015 
besøgt Wedel. Meget tyder på, at det er en ordning, der vil eksistere også i årene 
fremover.
Kimen til det internationale samarbejde blev imidlertid lagt allerede i begyndelsen af 
90’erne, hvor autentiske optagelser til undervisningsbrug med elever førte til en 

INTERNATIONALISERING OG 
FREMMEDSPROG
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kontakt med Johann Rist i Wedel. Et Comeniusprojekt under EU gav økonomisk 
grundlag for de første kontakter.
Molsskolens fremmedsprogsundervisning har imidlertid allerede fra begyndelsen af 
70’erne medført, at elever er kommet udenlands. Allerede fra midten af 70’erne drog 
eleverne i de ældste klasser til England. I første omgang med London som mål, senere 
udvidedes rejsemålet til både London og Skotland, og da skolekontakten med 
Maidstone blev en realitet, kom elever også på besøg der. Sideløbende hermed rejser 
tysklærerne med elever på kortere ture til Hamborg, hvor der overnattes på 
ungdomsherberget Auf dem Stintfang, og mange elever fra dengang vil huske turene i 
gåsegang gennem Hamburgs forlystelseskvarter Sct. Pauli og Reperbahn.
Senere kom så Wedel til.
Kontakten med skolen i St. Hillaire i Normandiet gav et enkelt år anledning til besøg 
med privat indkvartering i molslandet og senere genbesøg i Normandiet.

Der er for os at se ingen tvivl om, at den intensive sprogundervisning, der blev givet 
dengang, og som bliver fortsat den dag i dag, har givet mange internationale 
kontakter, der smitter af på sjælen nu som dengang.

Af Aase og Flemming Nygaard
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Musikken har altid haft en central rolle på Molsskolen, og musiklærerne på skolen har 
brændt for opgaven, smittet eleverne med deres entusiasme og fået gode resultater 
både med kor og de forestillinger, der gennem tidens løb er opført på Molsskolen.

MUSIKLIVET PÅ 
MOLSSKOLEN

8
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Da Lis og jeg er de musiklærere, der har virket i længst tid på Molsskolen, er vi blevet 
opfordret til at skrive lidt om musikundervisningen med mere, som den formede sig i 
den periode, hvor vi var ansat på skolen.

Vi reagerede i 1974 på en annonce i Folkeskolen, hvor man søgte musiklærere til 
Molsskolen, og da vi begge havde beskæftiget os med faget i Hvidovre Kommune, hvor 
vi boede, og da vi syntes, vi trængte til luftforandring, søgte vi stillingerne og fik dem. 
Vi var vist nok de eneste, der var interesseret i musiktimer! Vi begyndte med at have 8 
musiktimer hver! Det var jo fortrinsvis i de små klasser, man havde faget, så vi lærte 
hurtigt rigtig mange elever at kende! Og mange elever lærte os at kende!

Hvordan musikundervisningen blev varetaget, inden vi kom, ved vi ikke så meget om. 
Men vi hørte, at Kirsten Kjeldsen, Ivan Jacobsen og Poul Erik Bærentzen havde 
undervist i faget. Det var dog kun Kirsten, der blev hængende, og hende havde vi et 
godt samarbejde med de første år. Senere blev Jens Olesen  og Lene Straarup ansat, og 
især med sidstnævnte havde vi i hele vor skoletid et fint og givtigt samarbejde. Jens 
Olesen blev ikke så længe på skolen, idet han på et tidspunkt blev ansat som konsulent 
i Ældresagen.

Det vil være passende at dele musiklivet på skolen op i fire afdelinger:
l) den daglige undervisning og morgensang,
2) skolekorene,
3) musicals, koncerter og lignende, og
4) den frivillige musikundervisning.

De små klasser havde én – to timer om ugen i musik. Undervisningen foregik de første 
år i et almindeligt klasselokale, der dog var lidt større end andre klasseværelser. Vi fik 
nogle år lagt vore musiktimer parallelt, således at vi kunne gå i festsalen med vore 
klasser og på den måde lave nogle danse og sanglege sammen. De første år bestod 
musikundervisningen mest af sang, krydret med lidt blokfløjtespil og klokkespil- eller 
xylofonakkompagnement. Men efterhånden ændrede tingene sig dog således, at vi - da 

LIS OG OLE HANSEN
1974-1999
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vi fik et ”rigtigt” musiklokale med plads til diverse instrumenter - kunne  begynde at  
anskaffe og benytte ”rigtige” instrumenter, som f.eks. guitarer, basser og trommesæt. 
Det krævede naturligvis, at vi musiklærere var i stand til at betjene disse 
instrumenter! Men heldigvis var man fra skolens side ikke bange for at bevilge penge 
til kurser, således at vil blev nogenlunde opgraderet til de nye tider!

I 1977 genoptog vi en gammel tradition med morgensang.  Vi bestemte, at 1. – 6. 
årgang med lærere skulle gå til morgensang i Festsalen hver fredag, skiftende mellem 
1.- 2.- og 3. lektion. På den måde gik det ikke ”ud over” det samme fag hver uge! De 
større klasser kunne ikke nå deres pensum, hvis de skulle bruge 1o minutter af en 
undervisningstime til at synge!  Jeg spillede på skolens flygel til morgensangene, mens 
Kirsten Kjeldsen, Jens Olesen og Lis på skift  sørgede for ro og orden samt  fortalte lidt 
om de sange, vi sang. Som regel var det en morgensang, en årstidssang og en decideret 
børnesang, vi begyndte dagen med. Inspektøren havde også mulighed for at komme 
med meddelelser til eleverne ved denne lejlighed. Efterhånden bredte interessen for 
morgensang sig også til de ældre klasser, og flere af disse  begyndte nu også at deltage. 
Vi begyndte at lave en månedlig liste over de sange, vi skulle synge, således at lærerne 
kunne  gennemgå teksterne og øve sangene på forhånd. Listen blev bl.a. udarbejdet ud 
fra ønsker fra skolens øvrige lærere. Hver måned blev morgensangslisten bragt i 
”Molbonyt”.

Da vi havde været på skolen i nogle år,  mente vi, at tiden var moden til at oprette et 
kor. Det blev dog til tre kor, idet vi lavede et lille kor, der var for elever fra 6. klasse og 
opefter. (Det hed det lille kor, fordi der ikke var så mange medlemmer!), et stort kor 
for elever fra 4. – 5. klasse samt en korskole for de mindste elever. Det var skemalagte 
timer for os lærere, som altså ud 
over Lis og mig også talte Lene 
Straarup. Disse kor optrådte for 
resten af skolen ved særlige 
lejligheder som f.eks. til 
juleafslutningen og 
sommerferieafslutningen. Det 
blev en pæn succes med disse kor, 
idet vi fra begyndelsen havde 
henholdsvis 18, 35 og 4o elever i 
de forskellige kor. Det var en pæn 
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procentdel af en samlet elevflok på ca. 45o molsskoleelever.
Som et kuriosum kan nævnes, at der samme år, som vi startede korene opstod en vis 
jalousi hos forældrene til de korsyngende børn: De ville også synge i kor! Det blev så 
starten på det stadig eksisterende ”Molskoret”! Læs mere om det i ”Molsbogen 2003”.
På et tidspunkt begyndte vi at arbejde sammen med musiklærerne på de to daværende 
skoler i Ebeltoft. Vi fik arrangeret et samarbejde med Ebeltofts venskabsby Arboga i 
Sverige og et skolekor dér, og det indebar, at vi blev inviteret til Arboga. Det var de 
store elever – altså det lille kor for vort vedkommende – vi havde med. Det blev en 
meget fin tur med flere koncerter i byen.
På et senere tidspunkt samarbejdede de tre skolers kor om en ”Molbomusical”. Vi 
havde fundet ud af, at ophavsmanden til Bølle Bob-sangene, Gunnar Geertsen, havde 
bosat sig i Ebeltoft, og vi spurgte, om han ville lave nogle molbosange til os. Det 
accepterede han, og det blev til 11 meget iørefaldende sange, der alle var lavet over de 
gamle molbohistorier. Gunnar Geertsen skrev både tekst og melodi, og vi sanglærere 
stod så for arrangementerne. Musicalen blev opført én gang i den store teatersal i 
Fuglsøcentret. Der var stuvende fuldt! Fra Molsskolen havde vi alle tre kor med, og 
orkestret bestod af de tre skolers musiklærere. Det var meningen, at sangene skulle 
indspilles på grammofonplade/bånd, og der blev lavet et hæfte med sangene, som 
udkom på ”Forlaget Mols”. Men desværre gik det pladeselskab, der skulle udgive  
sangene, konkurs, og hele projektet faldt til jorden!! Og forlaget brændte inde med 
1.ooo eksemplarer af hæftet!

I 1982 var vort lille kor en tur på Fyn i en weekend, hvor vi besøgte et par kolleger, der 
også havde et lignende kor. Vi havde lejet en bus, og vore elever blev indkvarteret 
privat. Hele weekenden arbejdede vi sammen med vore værter for at indstudere nogle 
fælles numre, og det hele kulminerede med en yderst velbesøgt koncert søndag, hvor 
de to kor dels havde hver deres afdeling, dels  sang  nogle ting sammen. Det var en 
rigtig dejlig og givtig weekend.
Det lille kor var også på ”træningslejr” på et tidspunkt. Vi skulle opføre Ronja 
Røverdatter som musical. Musikken er som bekendt af Sebastian, og Aase Nygaard 
havde dramatiseret Astrid Lindgrens fortælling. Så i en weekend drog vi derfor til 
Vivild Ungdomsskole for intensivt at arbejde med de forskellige sange og 
dramaturgien. Det blev en hård, men vellykket tur, hvor vi fik sat nogle ting på plads 
rent musikalsk.
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På Molsskolen havde man den ordning, at 8. klasserne hvert år skulle indøve en 
skolekomedie, der skulle opføres for  forældrene og de andre elever i forbindelse med 
en skolefest. På et tidspunkt havde Helge Poulsen og jeg hver en 8. kl., og da Lis var 
tilknyttet min klasse som orienteringslærer, blev vi tre lærere enige om, at vi ville 
prøve at opføre en musical. Vi havde nemlig i vore klasser nogle meget velsyngende 
elever, og blandt eleverne var det også muligt af finde folk til et orkester. Endelig var 
der mange ”praktiske grise”, der kunne klare alt det tekniske i forbindelse med 
opsætningen af en sådan forestilling. Vi fandt frem til, at Sebastians ”Skatteøen” lige 
var sagen. Det er vel ellers mest gymnasieklasser, der kaster sig ud i en sådan opgave! 
Men vi vovede pelsen. Og det blev alle tiders oplevelse!  De elever, der var med, har 
garanteret ikke glemt sangene fra dengang!
Et år lykkedes det os at få Klüvers Big Band ud på skolen for at indøve nogle 
nyskrevne rytmiske sange. Der var virkelig  knald på i Festtalen den dag! Da orkestret 
satte i gang med en meget kraftig  blæserakkord var der en af de mindre elever, der 
tissede i bukserne af forskrækkelse! Senere var vi så i Århus Musikhus, hvor vi 
sammen med kor fra andre skoler på egnen afholdt en kæmpekoncert , hvor 
musikhuset var fyldt. Det var igen en stor oplevelse 
for eleverne.
Da Molskoret til en forårskoncert havde valgt 
temaet ”Folkeviser”, blev vi enige om, at vi også 
kunne deltage med vore kor. Det ville være en 
garanti for stort fremmøde! Vi fik lov til at synge 
vort program, og Molskoret (de voksne) havde så 
deres afdeling. Men sammen  opførte vi 
”Elverskud”, og da var ikke et øje tørt! I øvrigt var 
der efterhånden også kommet gamle elever med i 
Molskoret. (De havde ikke kunnet undvære at synge 
i kor)!

I maj måned 1975 blev musiklærerne enige om at 
prøve at oprette en frivillig musikundervisning. Det 
var noget, man i flere kommuner indenfor de sidste 
år var begyndt med. Frivillig musikundervisning 
betyder, at eleverne på en skole kan modtage 
undervisning i et eller andet instrument efter 
skoletid. Undervisningen er billig, idet kommunen 

52



de fleste steder sørger for at stille instrumenter til rådighed for eleverne (på lejebasis) 
samt yder tilskud til lønninger til undervisere.
Vi sendte et spørgeskema ud til samtlige hjem, hvor der var børn på Molsskolen (med 
undtagelse af afgangsklasserne) Det blev til ca. 500 skemaer. Vi fik 254 skemaer 
tilbage i udfyldt stand, altså godt og vel halvdelen! Af skemaerne fremgik det, at 172 
hjem var positivt indstillet overfor tanken om frivillig musikundervisning, mens 82 
ikke var interesserede. De interesserede tilkendegav, hvilket instrument man ønskede 
at modtage undervisning i.  Den første sæson oprettede vi to rytmikhold (de mindste 
elever) 17 blokfløjtehold, 4 guitarhold og 20 klaverhold, og denne interesse holdt sig i 
de kommende år. I 1979 var der således 1oo medlemmer af den frivillige 
musikundervisning, fordelt på 44 hold!
Musiklærerne ved skolen var blevet enige om, at jeg skulle stå for den daglige ledelse 
af den frivillige musikundervisning. Det betød, at jeg skulle sørge for udsendelse af 
tilmeldingsskemaer, ansættelse af musiklærere, inddragelse af forældrebetaling, 
ansøgning om forskellige tilskud hos kommunen m.m.m. Det klarede jeg de første par 
år. Så indkaldte jeg til et forældremøde, hvor jeg bad om  hjælp til alle de praktiske 
ting omkring musikundervisningen. Her meldte Birthe Schaumann fra Quelstrup sig 
som kasserer for den frivillige musikundervisning, og det var en stor aflastning for 
mig. At det måske var med til at bane vejen for en politisk karriere for Birthe 
Schaumann, der jo endte med at blive borgmester, kan man kun gisne om!
Som så ofte set også i andre sammenhænge blev man på kommunens andre skoler på 
et tidspunkt  lidt misundelige på vor gode ordning! Sådan noget ville man også have! 
Og så kom kommunen ind over og oprettede en decideret musikskole for alle elever i 
kommunen. Man ansatte en musikskoleleder. Han blev kun nogle få år i stillingen; Så 
ansatte man Chresten Frost fra Aarhus, og han sidder i skrivende stund stadig som 
musikskoleleder i den nuværende Syddjurs Kommune. Og det går vist rigtig godt med 
Musikskolen.

Dette var i store træk de musikalske input vi stod for i de 25 år, vi var ansat på 
Molsskolen. Vi glæder os til  - måske allerede om 25 år – at høre, hvordan det videre 
er gået med musikken på vor gamle skole.

Skrevet at Lis og Ole Hansen
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Det er vel altid sådan, at det til enhver tid ansatte personale skaber den helt specielle 
situation, der har afsæt i engagement og er blandet med lidt talent. Således også tiden 
efter de store opsætninger af diverse musicals. Der kom rigtig godt gang i det egentlige 
korarbejde, og ikke mindst eleverne i Udskolingen var i en årrække meget interesseret 
i kor, og som noget særligt, var drengene også godt repræsenteret. Det gav sig bl.a. 
udslag i et rigtigt godt samarbejde med de to store kor fra henholdsvis Maidstone i 
England og Wedel i Tyskland. I forbindelse med skolens deltagelse i et internationalt 
projekt, havde vi den store oplevelse og glæde både at være på besøg i England og 
Tyskland for selv at lave et stort korarrangement med alle tre kor på Molsskolen. Alt 
var formet som en slags workshop, hvor de tre korledere havde valgt nogle fælles 
projekter, der så dannede rammen om det egentlige samarbejde på tværs af landene, 
og til selve fremvisningen kom hver skole så med deres helt private optræden.

Sideløbende med dette korsamarbejde optrådte Molsskolens store kor ved mange 
forskellige lejligheder, og i flere år var de et fast islæt ved det lokale 
grundlovdagsarrangement i præstens have i Knebel.

Kronen på den tids musikliv 
på skolen var opførelsen af 
musicalen Grease. I 
forbindelse med besøg i 
England, havde korleder og 
”kapelmester” skaffet sig 
billetter til 
teaterforestillingen Grease i 
London for at hente 
inspiration og ideer til egen 
opsætning. Det gav pote, og 
det blev så besluttet, at der 
skulle være en egentlig audition blandt skolens ældste elever, så man var sikker på at 
få fat i ”toppen af kransekagen” med hensyn til sang- og skuespillertalent. Samtidig 
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blev den daværende viceskoleinspektørs orkester ”Performers” sat på opgaven med 
den professionelle orkesteropbakning. Resultatet blev derefter. En storslået 
musicalopsætning, der trak fulde huse i skolens festsal ved fem forestillinger. Det hele 
blev afsluttet med en rigtig god videooptagelse samt indspilning af alle sangene i 
studiet på Femmøller Efterskole.

Efter denne periode og lidt udskiftning i lærerstaben på skolen, fulgte en lang periode, 
hvor der især var fokus på korlivet i Indskolingen.

Skrevet af Ole Carstens

Herunder kan du se klip fra nogle af de musicals, Molsskolen gennem tiden har lavet:
Grease:https://www.dropbox.com/s/xqbdkwgeiaj95kt/Grease.mp4?dl=0 
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Fra midten af 70’erne til starten af 90’erne deltes eleverne i Udskolingen i udvidede og 
grundkursushold. Det var fortrinsvis de, ”der var gået på grund”, som det så 
smigrende blev omtalt i offentlighed og medier, der valgte et 10. skoleår. Der var dog 
også elever fra de udvidede hold, der følte sig usikre på fremtiden og derfor valgte et 
ekstra år for at dygtiggøre sig og blive mere sikre på, hvilken ungdomsuddannelse de 
skulle vælge.

ALTERNATIV 10. KLASSE

9
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Men både grundkursushold og 10. kl. fik efterhånden et meget dårligt ry i 
befolkningen, der ofte omtalte disse klasser som opbevaring, hvor indlæring var lidt 
ligegyldig.
Det er muligt, at det har været sådan for nogle skoler og lærere, men på Molsskolen 
var vi en gruppe lærere, der ikke havde den opfattelse. Det var vores indtryk, at mange 
elever ”rejste sig” fagligt ved ikke at føle sig pressede af nogle, de følte, var meget 
dygtigere. 
Den mere afslappede holdning i hverdagen gav desuden lærerne mulighed for mere 
personligt at hjælpe eleverne med at finde frem til et spor for fremtiden.
På den baggrund besluttede vi os for at starte en ALTERNATIV 10. kl. for at 
synliggøre, at vore 10. kl. elever kom for at arbejde, dygtiggøre sig og blive klar til en 
ungdomsuddannelse. 

Vi blev tilbudt et lille kursus, der blev afholdt lokalt på en af kommunens skoler.
Lærerne, der deltog fra Molsskolen, var dog så afklarede med, hvordan vi ville forme 
et 10.kl. forløb, at vi vist bidrog mere end vi modtog på dette såkaldte 
”Fremtidsværksted”. Dog fik vi sat betegnelser på nogle af de former, vi ønskede at 
afprøve: slangemodellen, blokmodellen, temabånd mm.
Mange andre skoler forsøgte også at give 10. kl. et nyt image ved at lave forskellige 
linjer og faste temaer. Vi var helt enige om, at Molsskolens 10. kl. skulle kendes på, at 
eleverne selv udformede den fra år til år. Der var en del skepsis blandt kolleger og 
forældre. Mange mente, at eleverne kun ville alt det sjove, hvis de selv måtte vælge. 
Det var ikke vores indtryk. Langt de fleste elever er nysgerrige på livet og nyder at 
lære, hvis bare de kan arbejde på et acceptabelt niveau og med emner, der har deres 
interesse. Det var vores udgangspunkt, og det er vores indtryk, at det holdt ret godt.
Den første alternative 10. kl. blev startet uden ret lang forberedelsestid, så vi kunne 
kun nå at forhøre os lidt i de eksisterende 9. kl. om deres interesser for temaer i en 
mulig 10. kl. 
Året blev ofte startet med planlægning og en ”ryste sammen tur” til Albøge. Her skulle 
eleverne holdvis arbejde med praktiske og teoretiske opgaver, som skulle sætte deres 
samarbejdsevner på prøve. Efter turen var model og indhold for det kommende år 
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desuden på plads. Men når vi i god tid vidste, hvem 
der stod for kommende 10. kl., startede vi med at 
spørge ind til interesser allerede midt i 8. kl. 
Vi ville på ingen måde forhindre elever i at gå på 
efterskole i 10. kl., men vi ville gerne fortælle i god 
tid, at der var et alternativ på skolen, hvor meget af 
det samme kunne lade sig gøre. Her var det dog 
gratis i trygge rammer, samtidig med at eleverne 
kunne blive boende hjemme.

Når eleverne havde fortalt om det, de gerne ville med en 10. kl., hvis de skulle gå der, 
formede lærerne et udkast til en plan for året. Det tog eleverne stilling til i starten af 9. 
kl., hvorefter programmet blev rettet endeligt til og godkendt af de forskellige grupper: 
elever, forældre, ledelse og lærere.
På den måde kunne eleverne komme til at arbejde med deres egne interesser og få 
indflydelse på form og indhold. Det giver en rigtig god fornemmelse og en god start på 
et frivilligt år. Nogle år har enkelte elever endda haft mulighed for at udforme årets 
folder i praktikforløb i efteråret i 9. kl.

10. kl. er jo et frivilligt år, men sammen slog vi 
helt fast, at det var frivilligt at vælge 10. kl., 
men når man havde valgt, var arbejde og 
fremmøde bestemt ikke frivilligt.
For at understrege det, blev der lagt vægt på, at 
forsømmelser ville forringe indlæringen for 
hele holdet. Det var derfor pligtigt at melde 
afbud kl. 7 om morgenen, hvis man var 
forhindret i at komme i skole. Hvis man kom 
for sent, skulle timerne tilspadseres på et 
senere tidspunkt.
Målet var naturligvis at efterligne det 
arbejdsliv, de snart skulle være en del af.
Målet med 10. kl. var generelt at hjælpe alle 
videre med en ungdomsuddannelse – og gerne 
på et lidt højere niveau, end de selv havde troet 
muligt efter 9. kl.
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Afhængig af elevernes ønske etablerede lærerne et samarbejde med ungdomsskole, 
idrætsforening, erhvervschef, virksomheder, uddannelsessteder og en del enkelt 
personer, som eleverne gerne ville høre fortælle.

Alle klasser fik kursus i førstehjælp. Desuden har vi haft klasser, der har taget 
miniidrætslederkursus, arbejdet med erhvervsmodeller, udnyttet den fine natur, vi 
bor i - men også klasser, der har arbejdet med film og reklamer, journalistik, sprog 
mm.
Allerede år to med alternativ 10. kl. fik vi tildelt den tidligere viceinspektørs hus som 
ramme for undervisningen. Det betød, at de fleste 10. klasser selv stod for oprydning 
og rengøring. De penge, skolen sparede på den måde, fik eleverne lov til at investere i 
nyt til huset eller betalte foredrag efter eget ønske.
Det var muligt at lave mad i huset og holde hyggeaftner eller eftermiddage. På 
skemaet stod flere gange lektiecafe som pligtige eller frivillige timer.

Se filmen fra de forskellige 10. klasser gennem tiden: 
 https://youtu.be/tQv4sUmgqoc 

Et par år fik vi endda lov til at lave botræning, hvor eleverne to og to kunne få lov til at 
bo på et værelse i huset i en uge. Her skulle de selv stå for alt og samtidig prøve at leve 
for 25kr pr dag. Det var i en periode ret populært – selv tv kom på besøg.
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Succes med 10. kl. på Molsskolen kan ikke måles ved at se på antallet af elever i 
klasserne, for årgangene har været utroligt forskellige i antal. Den første er vel baseret 
på over 60 elever i 9. kl., mens der omkring 10 år senere kun var 25 elever på en 
årgang.
Vores mål var at få alle til at tage en ungdomsuddannelse.
Det er vores indtryk, at den personlige kontakt på det forholdsvis lille hold var med til 
at hjælpe flere i gang med en ungdomssuddannelse end man så andre steder i 
Danmark. De fleste år sendte vi 100% videre i uddannelse, og kun få er hoppet helt ud.
Derfor var det ret uforståeligt for os, at vi pludselig efter år 2000 ikke længere måtte 
have 10. kl. på Molsskolen med den begrundelse, at vi ikke kunne give eleverne nok på 
de små hold. Målet blev nu 10. kl. centre, hvor man sigtede efter at få 93% af de unge 
gennem en ungdomsuddannelse. 
Men for os, der var med som lærere, var det ikke bare en god tid, en tid fyldt med 
sjove oplevelser. Det var også et år, hvor rigtig mange fik øjnene op for, hvor meget 
man kan lære, når den hverdag, man selv har været med til at forme, er spændende, 
og undervisningen i fagene er koncentreret og seriøs. 

Rasmus Brock
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Ove Lauritsen stod for Molsskolens it, da det var Picoline maskiner, der var i 
datalokalet. Ove havde også stået for et genialt bord, hvor man fra en knap på midten 
kunne afbryde alle maskiner på en gang, så underviseren var sikker på at få elevernes 
opmærksomhed. Det var Bjarne Østergaard, der hjalp Ove med det tekniske på denne 
løsning, og bordet eksisterede faktisk stadig, da Bjarne startede som pedel i 2005.
Ove var meget teknisk interesseret og var med i  it løsningerne, indtil vi begyndte på 
netværk.

MOLSSKOLEN OG IT

10
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Kurt Dahl og jeg var i 1988 på kontormesse i Fredericia, og tanken var, at vi skulle 
have noget nyt kontormaskineri. Vi havde på forhånd nok drømt om noget edb, der 
kunne erstatte den gamle Olympia skrivemaskine, vi havde på kontoret. Vi vil også 
gerne have noget edb, som vi kunne bruge til at reservere lokaler. Derved håbede vi på 
at gøre styringen af lokaler nemmere, både for lærere og foreningsbrugere. Der var 
også mange fine maskiner og sejt udstyr, og vi blev fanget af en demonstration af det 
fineste udstyr, der blandt andet kunne reservere lokaler. Glade var vi, da vi henvendte 
os til sælgeren, for at høre mere om maskineriet. Vi blev målt fra top til tå af sælgeren, 
der mente at det nok ikke var 
noget for os, da udstyret kostede 
over en million kroner, og var 
henvendt til større hoteller. Så 
slukørede måtte vi finde noget 
mere passende til en kommunal 
pengepung. Vi endte med to nye 
skrivemaskiner, som vi også var 
meget imponerede over. Der var 
display i den ene, og den kunne 
rette en hel linje. Det var jo en 
helt vild fremgang i forhold til 
den, vi havde før. Det kan være 
svært i dag at forestille sig, at 
skrifttype det var noget, man 
skiftede mekanisk i 
skrivemaskinen, og det var både 
dyrt at anskaffe og bøvlet at 
skifte, så man havde reelt kun 
en skrifttype.

Et år eller to senere var 
udviklingen gået så stærkt, at vi 
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havde mulighed for at købe en pc. En IBM maskine med en harddisk på 20 MB, hvor 
man på det tidspunkt var sikre på, at den ville vi aldrig få fyldt op. Styresystemet var 
naturligvis DOS, og det vildeste var, at der var en lille kontorpakke, der hed Assistent 
serien. Pakken bestod af både tekstbehandling, database og regneark. 
Databaseprogrammet satte os i stand til at lave vores eget lokalereservationssystem, 
og Jørgen Ørgaard på Skelhøjeskolen lavede et elevadministrationssystem, og så 
byttede vi. Det var et helt vildt fremskridt. Pludselig kunne vi skrive lister ud og rette i 
tingene uden at skulle starte helt forfra. Assistentserien var ikke så avanceret  i sit 

tekstbehandlingsprogram, så derfor besluttede vi, efter et år eller to, at købe 
WordPerfect. Jeg husker stadig helt tydelig, at det bare var en blå skærm, og der var 
ingen hjælp på skærmen. Vejledningen var en moppedreng på over 400 sider, men der 
var jo ingen andre muligheder end at tygge sig igennem den. Det var et genialt 
program, der faktisk holdt i mange år, men alt var styret af kommandoer og 
kombinationer af tastetryk, der var jo ingen mus på pc'en. Programmet havde en 
funktion, som jeg stadig kunne savne i moderne programmer, nemlig at man kunne se 
koder. Det vil sige, man kunne se, hvad man havde trykket på, og rette direkte i 
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koderne, hvis resultatet blev anderlededes end forventet. På dette tidspunkt havde vi 
kun en pc i administrationen. 
Det har nok været 91-92, at vi anskaffede pc'er til inspektør og viceinspektør og fik 
lavet netværk på kontoret. I starten var det kun et printernetværk, men ret hurtigt fik 
vi behov for at kunne gemme og hente dokumenter samme sted, og vi fik derfor vores 
første server på kontoret. Det var Henning fra Djurs Computer, der var vores faste 
computermand, og han var en utrolig hjælp og kilde til viden, da jeg skulle lære noget 
om computere og netværk. 

I 1996 havde vi fået etableret et datalokale med nye pc’er, og derfor skulle vi have lavet 
netværk til undervisningen. En af vores elever, Mikkel Leth-Nissen, der dengang gik i 
7. klasse, var meget interesseret i netværk og var utrolig dygtig til computere. Vi blev 
derfor enige om, at han skulle hjælpe med etableringen. Så han og jeg brugte mange 
aftener og weekender med pizza og cola på at få vores første undervisningsnetværk 
etableret. Dengang var det med coax kabler og antennestik, som var forbundet i en 
ring. Så var der brud et sted på ringen, 
så var hele netværket nede, og det var 
ikke så nemt at fejlfinde. MEN det var 
et netværk, og det var vildt - dengang. 
Alle maskiner i samme lokale kunne 
printe på fælles printer, det var stort. 
Efterfølgende var der jo også en del 
arbejde med at vedligeholde og 
udbygge netværket: antivirus, 
serverløsning og moderne kabling, 
endnu et datalokale, kloning af 
maskiner, (så de var nemmere at 
vedligeholde og geninstallere) og en 
masse andet. 
En del af Mikkels betaling var bøger til at blive Microsoft Certified Proffesionel, og han 
må absolut have været en af de yngste i Danmark, der bestod den eksamen. Mikkel 
hjalp os, når vi kom i vanskeligheder på netværket, helt indtil Syddjurs Kommune 
overtog netværket i 2008/09.
Kort efter Udskolingen var blevet bygget, indførte vi SmartBoards. Først i 
Udskolingen, men kort efter i alle undervisningslokaler. Det var det vildeste indenfor 
undervisnings-it, og vi troede rigtig meget på ideen. Det blev nu aldrig en helt stor 
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succes, fordi det var for langsommeligt at skulle starte sin pc og vente de ca. fem min. 
før den var klar, før tavlen kunne bruges. Men projektorerne der blev indkøbt dengang 
sammen med SmartBoard’ene er i dag en uundværlig del af klasselokalet, nu blot 
sammen med en whiteboard tavle.
 
Bjarne Østergaard blev ansat i 2005. Bjarne havde netværks erfaring, så han kunne 
indgå i serviceringen af skolens it. Gennem årene har Bjarne næsten overtaget driften 
af it på skolen, men ved spidsbelastninger (iPad udleveringer mv.) hjælpes vi ad, både 
skolens pædagogiske it vejleder, Bjarne og mig.

Da Syddjurs Kommune overtog 
vores netværk, havde vi et rigtig 
velfungerende netværk, og derfor 
var vi ikke specielt glade for at 
skulle under kommunens it- 
afdeling. Det betød i praksis, at vi 
mistede kontrollen over vores 
netværk, at vi pludselig ikke selv 
kunne fejlfinde på netværket og 
ikke engang slette printerjob mv. I 
den følgende periode på ca. 5 år, 
fungerede vores it med meget 
svingende kvalitet, hvilket var ret 
frustrerende både for de lærere og 
elever, der skulle bruge det, og også for Bjarne Østergaard og mig, der jo før havde 
haft ansvaret for at det virkede.

I 2011 arrangerede Syddjurs Kommune en tur til Sverige for at se, hvordan Falkenberg 
Kommune havde løst opgaven med, at alle elever skulle have en device/apparat. Både 
skolefolk og politikere blev meget inspireret af turen, og det blev besluttet at indkøbe 
iPads til alle elever i Syddjurs Kommune, da man mente, at det i 
undervisningssammenhæng var den mest stabile og økonomiske løsning. 
Det har efterfølgende vist sig, set fra Molsskolens side, at det var den rigtige 
beslutning: Ipad’en har ingen opstartstid, er på nettet med det samme. Samtidig har 
eleverne fået meget bedre mulighed for at kombinere lyd og billeder og sidst, men ikke 
mindst, er vedligehold og opdatering blevet langt nemmere end med en pc løsning. 

Ved den første iPad udlevering, blev alle maskinerne gjort 
klar i auditoriet inden udlevering.
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Udviklingen siden 1990 er gået stærkt, og det er svært at spå om, hvordan 
it-udviklingen ser ud, når Molsskolen fylder 75 år.
Allerede nu har vi et klassesæt robot-kugler og 3 mini-robotter, så eleverne kan lære at 
programmere, og det bliver nok kun mere i fremtiden.

Skrevet af Dorthe Nørring

En af de første iPad udleveringer, hvor forældrene var inviteret op på skolen til 
modtagelse af iPad’en sammen med eleven.
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Molsskolen har altid været forbundet med kunst. Skolebygningerne er i sig selv et 
kunstværk – rost i arkitektkredse både før og nu. På væggen ved skolens indgang 
”leger skolens glade børn” – Syvklodsspillet, som nogle også kalder det. Historien om 
det er omtalt i afsnittet om indvielsen.

MOLSSKOLEN OG 
KUNSTEN

11
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Ved indvielsen fik skolen også en anden gave – Arne L. Hansens relief – i dag hænger 
det udendørs på væggen til venstre for indgangen.
Dengang blev gaven hængt op i ”skolens forstue”, eller hvad det nu hedder. Det er den 
med ”kronhjorten”, I ved nok.
Når der købes mælk, hænger relieffet alene, og det røde ”øje” kikker sig ensomt 
omkring for at finde et par stykker, der tør se ind i det og tør prøve at se mere end en 
tallerken havregrød med en rød klat syltetøj. En dag var øjet blændet med en blank 
ølkapsel, og den dag led ”kronhjorten” et stort nederlag, men det samme kan siges om 
den person, der satte kapslen fast.
Sådan skrev Niels Sylvest i Molbonyt okt.66

Niels Sylvest – 16 meter kunst med liv.

Niels Sylvest var lærer på Molsskolen, det ved næsten enhver. De fleste, der ikke 
havde et tættere kendskab til Niels, husker ham som kunstneren, der i 69 malede det 
16 meter lange billede i Ungdomsklubben Mols. Under det billede er der blevet holdt i 
hånd, krammet – og nogle – vist ikke så få – har fået deres første kys her. Så hvis et 
kunstværk kunne tale …….
Tiden gik – Mols blev en del af Ebeltoft Kommune – senere Syddjurs Kommune. 
Ungdomsskolen Mols og Ungdomsklub blev en skygge af sig selv, hvad deltagende 
elever angår. Billedet blev næsten glemt. Der var flere gange optræk til at male det 
over, og det var da også så småt begyndt at gå i forfald, fordi ingen interesserede sig 
for det.  

KUNSTEN I MOLSSKOLEN

SEK TION 1
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I 2009 blev Aktivitetshuset i Ebeltoft færdigbygget med meget bare vægge. Det blev 
anledningen til at redde billedet. Statens kunstfond bevilgede 40.000 kr. til flytning 
og restaurering af det store værk. – Et ”lån” til Ebeltoft fra Molsskolen.
Molsbilledkunstneren Magda Høgh gik i gang med den store opgave: ”Det er så 
spændende! Jeg har kendt Sylvest, og derfor synes jeg, det er en god opgave. Jeg 
prøver efter bedste evne at få det til at blive, som det var. Han har sikkert bare været et 
par dage om at male det, ekspressivt med store strøg. Og selvom jeg går langsomt 
frem, kan jeg godt få den samme oplevelse. Malere taler samme sprog.”
Mens Niels Sylvest arbejdede som lærer på Molsskolen, hang hans grafik på mange af 
de lange gange. Det blev lidt tomt, da Niels rejste til Bornholm – også på gangene.. 
Der er naturligvis også anden kunst på Molsskolen: Billedtæpperne ved indgangen til 
Udskolingen, kunst på gange og lærerværelse.
Skolen var også i en årrække medlem af Skolernes kunstforening, der månedsvis 
laverede skiftende  udstillinger.
Det skal ikke glemmes, at elevværker også udstilles forskellige steder på skolen – en 
naturlig tradition gennem de 50 år.
Molsskolen er også noget ved musikken. 
Andetsteds fortælles om ”Den frivillige musik”, skolekor, musicalopførelser, 
”Månedens sang”, morgensang, morgensamlinger eller hvad det nu hed gennem tiden. 
På Molsskolen eller Ungdomsskolen Mols opstod også forskellige bands og grupper, 
som bidrog musikalsk til skolens liv.
Shanghai Akademiet, som det senere kom til at hedde, udsprang fra Molsskolen i 
2002, hvor et hold ungdomsskoleelever kom til Kina – efterfølgende var et nyt hold i 
Ungdomskulturfestival Shanghai i 2004.
Musikken har været en rød tråd i Molsskolens liv, og kendte kunstnere fra snart alle 
genrer var tidligt i deres virke forbi Molsskolen: Prinsens Livregiment, Klüvers 
Bigband, Randers Byorkester, Gasolin, Eddie Skoller, Rasmus Lyberth, Brødrene 
Olsen, Outlandish, Niels Hausgård  - og nogle elever og forældre kan nok huske andre.   
-  Musik sku’ der til.

Skrevet af Poul Erik Bærentzen
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Ungdomsskolen Mols er jo et kapitel for sig selv i historien om Molsskolen, og derfor 
har vi bedt Gisli Thordarsson og Gitte Bach skrive om Ungdomsskolens historie.

UNGDOMSSKOLEN MOLS

12
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Det var i foråret 1995, at jeg blev ansat som Ungdomsskoleinspektør ved 
Ungdomsskolen Mols. 
Da jeg kom på skolen første gang, efter at jeg havde modtaget bekræftelsen om, at jeg 
var ansat, var det en mærkelig oplevelse. Det var en "dyster oplevelse”. Jeg havde 
aftalt med den afgående inspektør Finn Samsø Hansen, at vi skulle mødes, og da jeg 
kom til Molsskolen kunne jeg ikke finde Finn. Jeg spurgte mig for på Molsskolens 
kontor og fik at vide, at jeg skulle gå ned i kælderen. Der sad Finn på et kontor uden et 
eneste vindue. Hele kælderen var dybt nedgravet og var oprindelig bygget som 
beskyttelsesrum til en evt. atomkrig! Tja ... Det var jo midt i koldkrigsårene, at 
Molsskolen blev bygget.
Kælderen blev brugt som cykelkælder, men midt i halvfjerdserne havde 
Ungdomsskolen fået disse lokaler af skolen til ungdomsklub. 

Ungdomsskolen på Mols og Helgenæs startede allerede i begyndelsen af tresserne på 
folkeskolerne i Egens, Vistoft og Tved. Der blev oprettet hold i Ungdomsskolen om 
aftenen med forskelligt indhold. Der blev undervist i dansk, matematik, engelsk, 
ungdomsorientering (et fag med mange mulige emner, som skulle forberede eleverne 
til voksenlivet) og desuden blev der arrangeret rejser både indenlands og til Tyskland. 
Lederen af Ungdomsskolerne var 
dengang Helmer Andersen.
Da Molsskolen blev indviet i 1966, 
blev al undervisning i 
Ungdomsskolen flyttet til denne nye 
centralskole i Knebel. Helmer 
Andersen var jo lærer på Molsskolen 
og havde ledelsen af Ungdomsskolen 
som ekstra arbejde.
I 1969 overtog Finn Samsø ledelsen 
af Ungdomsskolen Mols, og der gik 
ikke mange år, før Ungdomsskolen 
Mols havde adskillige 
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undervisningshold på skolen om aftenen. 
Midt i halvfjerdserne startede så Ungdomsklubben nede i den gamle cykelkælder 
under nordfløjen på skolen. 
Ungdomsklubben og undervisningsholdene i Ungdomsskolen blev en stor succes. 
Udover ekstra dansk og matematik blev der nu oprettet hold i pileflet og 
porcelænsmaling. Der blev indkøbt en keramikovn, remedier til keramik fremstilling 
og drejebænke. 
Ungdomsskolen fik også lokalet under husgerningslokalet for enden af sløjdlokalet, og 
her blev et motorværksted indrettet. 

En ungdomsskole med liv
Der var livlige aktiviteter på 
Ungdomsskolen tre aftener om 
ugen. Undervisningen foregik i 
Molsskolens lokaler og i de lokaler 
,som var Ungdomsskolens. 
Ungdomsskolen fik hurtigt 
etableret et musiklokale i kælderen, 
og adskillige unge håbefulde 
musikere, som gik i musikskolen,  
fik muligheden for at spille i 
"bands" i Ungdomsskolen, og 
klubben blev det sted, der ”bandt” 
bandet sammen.
Undervisningen på holdene 
startede klokken 18.30 og bestod af 
2 lektioner med en lang pause. I 
pausen kom eleverne ned i klubben, 
og der var mulighed for at købe 
sodavand, og her drønede 
musikken ud af højttalerne!

De elever, som ikke var på hold i 
Ungdomsskolen den aften, kom bare ned i klubben. Og ja, busserne kørte på hele Mols 
og Helgenæs de aftener Ungdomsskolen/klubben havde åbent. 
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Busserne kom til Knebel kl. 18.30 og kørte igen kl. 22 – og det kostede ikke noget at 
køre med. 
Det var helt almindeligt, at de fleste unge på Mols/Helgenæs tog hjem efter skole, 
lavede lektier og tog så bussen til Ungdomsskolen de 2-3 aftener, der var åbent.
Der var gang i Ungdomsskolen dengang! Officielt hed det, at man kun måtte benytte  
klubben, hvis man var indskrevet på et hold i Ungdomsskolen. 
Men der var altid nogen, som ikke gik på hold, men de fik en special opgave af Finn: 
det kunne være at stå i baren, hjælpe til med 
praktiske ting i klubben eller var valgt i klubrådet, 
så de alligevel kunne komme i klubben.

Ungdomsskolen - et samlingspunkt for 
ungdomskulturen.
I slutningen af firserne blev en fuldtidsstilling som 
Ungdomsskoleinspektør opslået på Mols, og Finn 
Samsø Hansen blev ansat. Der blev ansat 
klubmedarbejdere på timebasis. Bl.a. Gunnar 
Sørensen fra Vrinners.
I Finns “regeringstid” holdt den digitale verden sit 
indtog i Ungdomsskolen. Finn fik hurtigt inddraget Ove Lauritsen, der også var lærer 
på Molsskolen i ide’erne om at skabe et “medieværksted”, hvor både unge og ældre 
mødtes for at prøve de nye mediemuligheder af. Der blev lavet film, tryksager, 
lydoptagelser og interview.
Det var i 80‘erne, hvor Lokalavisen Mols også opstod. Her havde Finn og Ove også 
roller i “baglandet”.
Da Ungdomsskolen i 1967 fik cykelkælderen til Klublokaler, skulle der males og 
istandsættes. Finn Samsø Hansen fik monteret en 15 m lang spånplade, og Niels 
Sylvest, som den gang var lærer på Molsskolen, blev bedt om at male et maleri på  
spånpladerne. Niels Sylvest var formningslærer på Molsskolen og malede i sin fritid. 
Der var flere lærere på Molsskolen udover Finn, som hjalp Niels med at gennemføre 
dette kunststykke. De sørgede for både vådt og tørt samt at hente oliemaling hos 
farvehandleren i Ebeltoft. Maleriet er abstrakt og forestiller årstiderne med start om 
foråret og slut med vinteren!

Finn Samsø Hansen gjorde mig det helt klart, at dette maleri af Niels Sylvest skulle jeg 
passe godt på! Og der har i gennem alle årerne været mange ønsker fra de unge og fra 
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klubrådet om, at dette "grimme" maleri skulle overmales – det kunne være fedt for de 
håbefulde graffiti kunstnere i klubben at få en platform at boltre sig på !

I alle de år (1995 - 2010) jeg var Ungdomsskole inspektør på Mols, har det været en 
kamp at bevare dette kunstværk. Det er et smukt værk, som var placeret på et meget 
mørkt sted og et sted, hvor ”brugerne" langt fra satte pris på værket. I gennem årene 
er der sket nogle skader på værket, f.eks. når en billard kø  er blevet slået i mod. Det 
viste sig med tiden, at Niels Sylvest ikke alene var formningslærer på Molsskolen, men 
blev en anerkendt kunstner. Som tiden er gået, er det blevet mere og mere vigtigt at 
redde dette kunstværk og at finde et mere passende sted, det kunne være.
Lige før jeg gik af som Ungdomsskoleinspektør i Ungdomsskolen Mols, blev jeg 
kontaktet af den pensionerede lærer på Molsskolen Poul Erik Bærentzen.  Fra hans 
mange årige virke på Molsskolen havde han kendskab til dette maleri. Han foreslog, at 
flytte maleriet til det nybyggede forenings – og aktivitetshus i Ebeltoft, hvor der er en 
stor sal, hvor maleriet både 
kunne sikres og nydes.
Der blev indhentet 
økonomisk støtte til at 
restaurere maleriet. 
Kunstmaler Magda Høgh tog 
sig af denne opgave, og i 
efteråret 2010 blev værket 
flyttet til de nye lokaler i 
Ebeltoft, hvor det stadig 
hænger.

Ungdomsskolen udvikler 
sig - med de unge
Da jeg tiltrådte som 
Ungdomsskoleinspektør, var 
aktivitetsniveauet støt 
stigende. Birgitte Bach 
Thomsen blev ansat som 
klubleder og hjalp med at 
skabe et godt tilbud til de 
60-120 unge i alderen 14-18 år, 
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som kom i klubben de 3 aftner om ugen, hvor klubben havde åben.
Her kom næsten ALLE eleverne, som gik i 7 - 9 klasse på Molsskolen og på Friskolen i 
Egens

Tingene udviklede sig og Motorholdet blev til Crosshold, hvor de kørte ræs på banen i 
Basballe i weekenderne. Maskinerne blev repareret om torsdagen under kyndig 
vejledning af Ole Hjort. 
Hver tirsdag aften blev gulvet i Festsalen på Molsskolen ombygget til racerbane, hvor 
små racerbiler drønede rundt. På scenen var der livlige aktiviteter ved mekaniker- 
bordene. Ungdomsskolen havde købt nogle tip top racerbiler, og desuden havde en del 
af eleverne på holdet deres egne super tunede biler med. 
Ca. fire gange om året tog læreren (Hans Erik) holdet med til konkurrencer mod andre 
hold i Ungdomsskolerne i Østjylland. 
I undervisningslokalerne på Molsskolerne var der hold i gang med at analysere film 
fra halvtredserne. Dette skete sammen med den unge lærer Sofie Amalie Klougart. Der 
blev også undervist i  latin af Per Caspersen. Hver weekend var der en eller anden 
aktivitet på holdene enten i lokalerne på Molsskolen eller udenfor. Knivkursus med 
Henning Sørensen, LAN- party ved Jonas Veje Sørensen, Eventyr-weekend (rollespil)  
ved Nicholaj Grunnet , Fiskeri med Kjeld Nielsen, Mountain Bike cykling i Mols 
Bjerge med Claus Peter Olesen, vildmarksture på Mols med Rolf Duedahl, 
Livskvalitets kursus med Gitte og Gisli.

SSP - Skole - socialforvaltning - politi-samarbejde
Molsskolen (med Ole Carstens) og Ungdomsskolen gik i spidsen for at etablere et 
lokalt SSP-netværk i form af at lave lokale mini-SSP-møder. Denne form og 
organisering af SSP-arbejdet er i dag almindelig udbredt i hele Danmark, men den 
gang var det usædvanligt og skelsættende.

I 2003 fik Ungdomsskolen en økonomisk bevilling fra Kommunen til at få gravet jord 
væk fra ydervæggene, således at der blev åbnet op for dagslys og frisk luft til 
kælderlokalerne mod sydsiden ud i skolegården. Denne ændring var kolossal og 
forbedrede klublokalerne væsentligt. I 2004 fik Ungdomsskolen opgaven med at 
oprette en Juniorklub for 4-6 klasses eleverne. Birgitte Bach Thomsens opgaver blev 
udvidet til også at omfatte opstart og drift af juniorklubben.
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I alle disse år fra 1995 har samarbejdet med Molsskolens ledelse, lærere, 
administration og pedel været godt og nyttigt. Dorthe Nørring var ansat i 
Ungdomsskolen som regnskabsfører og pedellen Keld Nielsen var en uundværlig 
støtte og hjælp for Ungdomsskolen – ikke kun med pedelopgaver, men også med 
undervisning i fiskeri. På et tidspunkt bebudede Arbejdstilsynet, at 
Ungdomsskolelederen også skulle op i dagens lys, og Molsskolen fandt plads til et 
Ungdomsskole kontor ved siden af skolens eget kontor. Det viste sig at være en 
frugtbar og nyttig beslutning for begge parter. 
I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev Ungdomsskolen Mols en afdeling 
under Syddjurs Ungdomsskole, og i 2010 blev Ungdomsskolen Mols nedlagt som en 
selvstændig afdeling og hører i dag under Rønde Ungdomsskoles distrikt.

Startspringet
I gennem tiden har Ungdomsskolen været med til at starte flere sjove og pudsige 
projekter. Blandt andet Start Springet. Start Springet var et inklusionsprojekt – fra 
tiden førend inklusionsbegrebet kom på den politiske dagsorden. Projektet startede i 
1995 og henvendte sig til børn på 4. 5. og 6. klassetrin, som havde mistet glæden ved 
at bevæge sig. Projektet var for de børn, som altid havde en undskyldning for ikke at 
deltage i idræt i skolen, for ikke at deltage i det formaliserede foreningsliv mm.  Denne 
målgruppe af børn var over tid blev ”spottet” på skolen af den unge skolelærer Lene 
Brejnegaard. Lene henvendte sig til Ungdomsskolen med en ide til dette fælles 
projekt. Over nogle år udviklede projektet sig til at henvende sig børn fra hele 
kommunen og kom endda på kommunes budget. Tilbuddet indholdt fysiske 
aktiviteter i gymnastiksalen på Molsskolen og en svømmetime i Ebeltoft svømmehal.  
I 2004 blev aktiviteterne omlagt, så der alene var timer i svømmehallen. Aktiviteterne 
startede uden for svømmehallen med udendørsaktiviter og så i badetøjet og i 
svømmehallen. Fællesspisning blev koblet på som noget nyt, og hvert skoleår blev 
afsluttet med en lejr. Molsskolens daværende skoleleder, Kurt Dahl, blev også koblet 
på projektet og forestod madlavningen sammen med børnene. I forbindelse med 
kommunalreformen i 2007 undergik projektet en større undersøgelse udført af 
Aarhus Universitet og fik de fineste anmeldelser og evalueringer. Desværre blev 
projektet sidenhen sparet væk. 

Shanghai Akademiet 
Shanghai Akademiet er et andet fint eksempel på et Ungdomsskole/Molsskoleprojekt.
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I efteråret 2002 fik Ungdomsskolen Mols henvendelse fra daværende leder af 
Fuglsøcenteret (DGI) Erling Post. Han havde en invitation til en stor Børne- og 
ungdomsfestival i Tjantin i Kina. Festivalen handlede om musik og dans. Da nu DGI 
ikke havde med sang musik og dans at gøre på den måde, mente Erling, at det tilbud 
var noget for Ungdomsskolen. 

Fra Mols til Kina
Vi tog handsken op, og sommeren 2002 rejste 15 unge i alderen 12-16 år fra 
Molsskolen til Kina og deltog i den kæmpestore festival, hvor der var indbudte trups 
fra over halvtreds lande samt hundredevis af musik- og dansegrupper fra hele Kina. 
De unges optræden med musik og sang vakte stor begejstring, og vi blev kontaktet af 
"agenter" fra en lignende ungdomsfestival i Shanghai, som ønskede at gruppen fra 
Mols skulle deltage igen det efterfølgende år. 

Ungdomsskolen Mols indledte et samarbejde med Ebeltoft Musikskole om at danne 
en trup med elever fra hele Ebeltoft kommune. Projektet blev finansieret af midler fra 
Ungdomsskolen Mols og Ebeltoft Musikskole. På grund af fugleinfluenzaen, som 
raserede i Kina i 2003, kom vi ikke af sted det år, men afholdt en stor koncert på 
Ebeltoft Filmhøjskole i stedet. Året efter rejste vi til Shanghai med 30 elever og 
spillede på festivalen og på flere scener i Shanghai. Vi fortsatte samarbejdet og fik også 
en ekstra bevilling fra kommunen. I forbindelse med den ansøgning blev 
Musikskoleleder Christen Frost og Ungdomsskolen enige om at kalde projektet 
"Shanghai Akademiet", da det var godt "brand" 
Talentskolen Shanghai Akademiet har nu eksisteret i 13 år, og der er plads til 40 elever 
på 4 liner; dans-, sang-, rytmisk- og klassisk linje. Eleverne får individuel 
undervisning på det musikinstrument, de spiller eller sangundervisning. Desuden er 
der tre timers ugentlig undervisning, hvor den første time er fælles for alle fire 
grupper derefter to timer i den gruppe man tilhører. Talenterne bliver valgt efter en 
audition, som hvert år afholdes i begyndelsen af juni. De unge kommer  fra hele 
Syddjurs Kommune.
Udover at have optrådt i Kina tre gange, har Akademiet været to gange i Island og en 
enkelt gang i Berlin - alle steder har været med mange optrædener og med stor succes.
De sidste tre år har Akademiet koncentreret sig mere om at øve, træne og optræde her 
i kommunen, og hvert år optræder de til Rosenholm Festivalen og har deres egen 
Teater koncert i foråret. 
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Shanghai Akademiet er nu en stor aktiv del af Kommunens kulturelle tilbud og har to 
gange haft anledning til at optræde for den danske kongefamilie – senest ved deres 
besøg i Syddjurs Kommune i 2015. De optrådte også ved indvielsen af Nationalpark 
Molsbjerge i 2009. 

Skrevet af Gisli Thordarson og Birgitte Bach
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Molsskolen har gennem årene været på mange skoleudflugter, hvor hele skolen er 
taget på tur. Der har både været tur til Himmelbjerget, og andre gange i nærområdet, 
hvor alle har hygget sig sammen, på tværs af årgangene.

SKOLEUDFLUGTER

13
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Onsdag den 16. august 1995 tog Molsskolen på skoleudflugt til Himmelbjerget. Tidlig 
om morgenen, i strålende solskinsvejr, mødtes elever, lærere, administration, pedel, 
rengøringsassistenter, psykologer og socialrådgivere foran skolen neden for 
parkeringspladsen.

Der var optælling og instruktion for at sikre, at alle kom med, og derefter gik det i en 
armada af busser afsted med kurs mod Himmelbjerget. En af turens oplevelser var 
sejlturene fra henholdsvis Silkeborg og Ry til Himmelbjerget.

SKOLEUDFLUGTER

SEK TION 1
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Vel i land bevægede 400 elever og 
voksne sig i slangeform til toppen af 
bjerget, hvor dagens madpakke skulle 
fortæres. Herefter var der tid til at gå på 
opdagelse i området. Flere klasser havde 
forberedt forskellige spil og 
konkurrencer, og fælles for alle klasser 
var en afsluttende 
tovtrækningskonkurrence mellem a – og 
b-klasserne. 
I den forbindelse kom turens eneste 
mislyde, idet det foregik på et let 
skrånende terræn – sådan er 
Himmelbjerget indrettet – og dermed 
måske en fordel for de hold, der skulle 
trække ned ad bjerget. Hjemturen 
foregik i bus.

En glad Kurt Dahl udtalte i 1995: 
“Efterfølgende mener jeg at kunne 
konstatere stor tilfredshed med 
arrangementet. Det er en fantastisk 
oplevelse at være sammen, hele skolen, 
også fordi eleverne får så megen ros for 
god opførsel af både chauffører, 
bådførere og kioskejere på 
Himmelbjerget. Det har ikke været 
nødvendigt for lærerne at hæve stemmen 
bare en gang, og turen blev gennemført 
uden uheld af nogen art – bortset fra en 
elev, der blev stukket af en hveps.
Turen var gratis for deltagerne, og det 
har vi lagt vægt på. Vi har bestemt også 
mod på at gentage et lignende 
arrangement i de kommende år, hvis vi 
får råd”.
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Der var da også en del lærere, der før turen tænkte: Hvis det her går godt – er det stort 
– og det blev stort – Godt gået Molsskolen!

Kom der så flere skoleudflugter?
Her får vi desværre ikke hjælp af Molbonyt, men pr. erindring kom der i 1997, hvor 
spareøvelserne var sat ind, alligevel en udflugt, som bestemt ikke var kedelig: Alle 
elever blev af skolebusserne kørt ud til forskellige udgangspunkter omkring Mols 
Bjerge, for efterfølgende til fods med en lærerguide i spidsen at bevæge sig frem til 
Tremose nær Toggerbo. Her blev madpakkerne spist og tovtrækningskonkurrencen 
afviklet, før hele den lange række af elever og voksne med en lærer i spidsen begyndte 
at bevæge sig  ad smalle stier mod Molsskolen.
I ”Svends Kælder” – kort før skolen - havde det lokale brandvæsen aftenen før i al 
hemmelighed sammen med nogle lærere opstillet en forhindringsbane med både 
balancebomme, kravlerør og vandbassin. Her konkurrerede klasserne mod hinanden 
for at finde den hurtigste – og heldigvis blev nogle lærere også våde, som en del af 
underholdningen. Det var en billig skoleudflugt – øl til brandfolkenes 
“efterslukning”.
I 1999 – som det huskes – fulgte man successen op med skolebuskørsel og vandretur, 
hvor mødestedet var 
Fuglsøcentrets stadion. 
Her spiste man 
madpakken og afviklede 
nogle 
idrætskonkurrencer, 
indtil klasserne blev 
lukket ind i 
Fuglsøcentrets hal, hvor 
”verdens største 
hoppepude” fyldte 
næsten hele halgulvet. 
”Verdens største 
hoppepude” var måske 
lidt en overdrivelse, men 
historien var vist, at 
netop den hoppepude 
havde været med DGIs 
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verdenshold på verdensturné.  Alle kom nu i hold på hoppepuden, før hjemkørslen gik 
i gang.
I 2001 genbrugte man planen fra 1997 blandet med 2001. Mens elever og lærere var i 
Mols Bjerge, stillede de tilbageblevne hoppepuder og sæbeglidebaner op på 
boldbanerne, så alle kunne røre sig inden skoledagen sluttede. Ved den lejlighed blev 
det prøvet, hvordan det var at spille volleyball på en hoppepude – Lærerne vandt til 
sidst over de store elever – Tovet til tovtrækning var vist ikke til at finde det år!
I 2003 - var det vist – gik turen til Ree Park, hvor Molsskolen var med til at prøve et 
koncept af med besøg af store grupper. Her kom alle på ”landroversafari” på 
savannen. De større elever kom på udfordringer, der senere er blevet udviklet til 
teambuildingkurser for virksomheder. De yngste var med til fodring, hvor det viste 
sig, at nogle vore elever godt kunne spise larver lige som dyrene. Da hjemturen med 
busser kom, lykkedes det for nogle at gemme sig – de kom senere med en taxa til 
skolen, hvor Kurt tog imod ……….
2005 gik turen til Skandinavisk Dyrepark, der ligeledes blev en fantastisk tur.

Skrevet af Poul Erik Bærentzen
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Molsskolen har næsten i 40 år haft skoleblad. Først som spritduplikator, som trykt 
avis til temahæfter og nu i elektronisk udgave, der nu kommer ugentligt til både alle 
forældre og interesserede, der også kan følge skolens virke på Facebook.

MOLBONYT - SKOLEBLAD 
FOR MOLSSKOLEN 

14
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Det første ”Molbonyt” kom i december 1965 (1. årg. Nr. 1) i spritduplikeret udgave.
2. årgang dukker op i september 1966 i fint bogtryk fra Kaløtryk. Det er på 4 sider og 
indeholder stof om indvielsen af Molsskolen. Det er et elevskoleblad med 
elevredaktion, men et par lærernavne dukker dog op undervejs (Niels Sylvest, Åge 
Engberg og John Clausen).
I november 68 er vi i 4. årg., hvor format og layout er ændret, og nu foregår 
trykningen ved Fjerritslev Avistryk – prisen er 75 øre, og illustrationerne har tydelige 
”Sylvest-spor”. Ungdomsskolen har også fået sine sider, præget af Finn Samsøe.
I maj 72 er Molbonyt i sin daværende udgave ”i krise”.
I aug./sept. 1973 bliver ansvarsh. redaktion: Jørgen Ørgård og Niels Sylvest. I 1974 
bliver Jørgen Ørgård og John Clausen makkerparret, der samler trådene frem til 
juni-juli 1978, hvor bladet ligger i dvale frem til august 1979. 
 
Molbonyt som ”gratisavis”
Efter pres fra skolenævnet tager skoleinspektør Bender Christensen initiativet og får 
dannet en redaktion bestående af Bender Christensen, Karen Clausager (skolesekr.) 
og Poul Erik Bærentzen.
Bladet får nyt format, layout og bliver gratis og uden annoncer. I december 1983 
indgår Ole Hansen i skolebladsgruppen, som først ændres i juni 87, da Karen 
Clausager afløses på skolesekretærposten af Dorthe Nørring. Molbonytgruppen består 
derefter af: Bender Christensen, Poul E. Bærentzen, Ole Hansen, Finn Rasmussen og 
Dorthe Nørring. I december siger Molsskolen farvel til Bender Christensen som 
skoleleder. I juni 88 tager Molsskolens nye leder, Kurt Dahl, plads ved 
redaktionsbordet.
I november 1988 får Molbonyt et nyt ”grønt design”, skabt af en 9. kl. elev (Naja), der 
var i erhvervspraktik hos grafiker Dick Hale i Ebeltoft.
”Den grønne periode” sluttede i dec 89. Herefter fortsatte Molbonyt i 1990  hver uge i 
”Lokalavisen Mols”, der var blevet etableret i oktober 1988.
Molbonyt i Lokalavisen sluttede i dec. 1995. Herefter kom der enkelte Molbonyt i 96. 
Periodisk kom der Molsskole Nyt – eleven og Molsskole NYT   bl. a. i forbindelse med 
40-årsjubilæet 2006.

SKOLEBLAD FOR MOLSSKOLEN 
GENNEM NÆSTEN 40 ÅR

SEK TION 1
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Herefter er vi inde i den digitale tid med hjemmeside og nyhedsbreve.
At sammenskrive eller referere Molbonyt gennem 40 år er en næsten umulig opgave. 
Vi har i stedet valgt at vise ”Molbonyt i glimt” – for naturligvis afspejler Molbonyt 50 
års Danmarkshistorie med energikrise, nye folkeskolelove, ”Den lille røde for 
skoleelever”, Glistrup, kommunesammenlægninger, skolebladshumor.
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Temahæfte 1988/89 Giver et godt billede af hvordan skolen var på 
det tidspunkt.
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Forsiden af det første Molsskolenyt.

GALLERI 14.1 Molsskolenyt gennem tiden



I november 1988 gik Molbonyt – Molsskolens skoleblad – ”i grønt”. Layoutet på 
omslaget blev grønt med en forside: ”Molsskolen – skolen i det grønne”. Ideen kom 
længe før det blev almindeligt, at virksomheder, organisationer og grupper profilerede 
sig som værende ”grønne”. 

MOLSSKOLEN - SKOLEN I 
DET GRØNNE
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På Molsskolen var det også mere enkelt: Skolen lå i landskabet – i det grønne, og man 
brugte naturen i undervisningen. Pudsigt nok var det den samme tanke 
Nationalparken brugte i 2009, da man sagde, at formålet med at oprette 
Nationalparken var at benytte og beskytte naturen. Uden for skolen lå både naturen 
og historien – kulturhistorien. Det blev benyttet flittigt lige fra skolens start i 1966.

Utallige ekskursioner, vandre-, løbeture og udflugter blev det til i årenes løb. Reglerne 
for brug af statsskovene var sådan, at man skulle anmelde ture med grupper hver 
gang, de blev foretaget. For Molsskolen skete det så ofte, at Molsskolen blot skulle 
meddele dato og sted – og I opfører jer ordentligt, som I plejer – var beskeden tilbage 
til skolen.

MOLSSKOLEN SKOLEN I DET 
GRØNNE

SEK TION 1
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I artiklen om skoleudflugter er flere udflugter med hele skolen beskrevet, og det var 
også en årlig foreteelse med ”Skolernes Motionsdag” før efterårsferien. Her var Mols 
Bjerge naturligvis også i spil.
I  oktober 1985 fandt en forælder en druknet sæl i et bundgarn i Knebel Vig. Sælen 
blev bragt til Molsskolen, hvor den blev studeret og beundret af mange elever i løbet af 
formiddagen. Over middag blev sælen hentet af Naturhistorisk Museum til nærmere 
undersøgelse.
Tanken var at få den udstoppet, men det var mere end biologikontoen kunne klare, 
men spontant opstod en indsamling, så sælen i dag ligger flot udstoppet på 
skolebiblioteket. Den har i øvrigt været udlånt til Nationalparken i forbindelse med 
udstillinger.

Molsskolens Natursamling i hverdagen.
Få skoler i landet har så fin en natursamling som Molsskolen, og her har samlingen 
fået en placering i dagligdagen. I det store åbne rum mellem lærerværelse og 
skolebibliotek, hvor næsten alle dagligt passerer igennem, er samlingen placeret i 
store glasskabe, så alt er synligt – og er det lidt mørkt en dag, er der lys i skabene.
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Et ”stort væsen” i samlingen 
har en særlig historie: Atlantic 
Blue Marlin fanget af Jens 
Olesen ud for Puerto Rico på 
Gran Canaria sommeren 1979. 
Længde 4,40 m. Vægt 220 kg.  
Fangeren får lov at vælge et 
trofæ. 
Jens valgte at få halen. Efter at 
Jens, der var lærer på 
Molsskolen, havde haft halen 
derhjemme i nogle år, forærede  
han den til skolens 
biologisamling. Her var den – men den så ikke ud af meget, før nogen fik den idé, at 
størrelsen skulle illustreres – i fuld størrelse – 4,40 m. Det blev den på væggen ind 
mod skolebiblioteket. Ved særlige lejligheder kommer ”den ægte hale” frem – mon 
ikke det sker til 50-års-fødselsdagen?

Skoleprojektet i Præstegårdsskoven
Op i gennem 80erne havde Molsskolen valghold i biologi. Et eller egentlig flere hold 
havde et usædvanligt og spændende projekt i gang i ”Præstens krat” i Knebel 
Præstegårdsskov. Her fik man til opgave at kortlægge området og udforske og 
artsbestemme, hvad der fandtes af plante- og dyreliv. Lokaliteten blev efterfølgende 
brugt af adskillige klasser i biologiundervisningen. Her i maj 2016 havde 
sognepræsten og menighedsrådet arrangeret en frokosttur til Præstens Krat efter 
gudstjenesten. Man må sige at biologiundervisningen på Molsskolen har sat sig varige 
spor.
I dag har ord som ”Udeundervisning” og ”Skovbørnehave” vundet indpas, og det gøres 
der et stort nummer ud af. Her betragter vi det som en naturlig ting, der har været 
praktiseret længe.
Tidligere var det sådan, at Molsskolen havde lov til at udstede et ”gratis buskort” for 
en klasse til enkelte ture. Det blev benyttet flittigt, da busserne jo kørte næsten tomme 
fra skolen om formiddagen og til skolen over middag. På den måde kunne der laves en 
ekskursion ud af 1 time + spisepause +1 time efter spisepausen. Det var sund fornuft 
og rettidig omhu.
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Ligesom musikken gik som en rød tråd gennem Molsskolens historie, kan man også 
sige, at naturen går som en grøn tråd. Tråde er værd at bevare og har knyttet mange 
gode forbindelser til det omgivende samfund.
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Molsskolens 25 års jubilæum var et stort arrangement, selvom skolen også havde 
fejret sit 20 års jubilæum, som Bender Christensen stod i spidsen for. I 1991 kunne 
skoleleder Kurt Dahl sætte sit præg på fejringen af Molsskolens 25 års jubilæum.

MOLSSKOLENS 25 ÅRS 
JUBILÆUM

16
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En entusiastisk journalist (Kiss Rønholm) fra Stiften, skrev for 25 år siden:

Hyldest til Molsskolen
Festlige Jubilæumsdage i Knebel tiltrak folk i hundredvis inde og ude på
25 års dagen for indvielsen af skolebygningerne i Knebel – Molsskolen – blev fejret 
med manér såvel fredag som lørdag i både skolegården som indendøre, og folk i 
hundredvis strømmede til., 
Fredag markeredes med en reception, hvor et væld af indbudte officielle gæster fra 
borgmester og tidligere skoleinspektør over kulturudvalg og medlemmer af de gamle 
Mols-sogneråd, som stod bag skolen, til tidligere elever og lærere havde ordet for at 
gratulere med jubilæet og overbringe gode ønsker for skolens fremtid. Og mange 
benyttede lejligheden til at ridse træk op fra skolens forhistorie og fra de første skoleår 
på stedet, hvor den tresporede skole startede ud med ca. 550 elever. I dag (1991) er 
skolen tosporet og har knap 400 elever.

Jubilæumsgaver
Gæsterne havde fulgt skolens ønske om penge til en jubilæumsfond i stedet for 
blomster og vinhilsener, og der står allerede mange rare kroner på den nye 
jubilæumsfonds-konto.
Selve jubilæumsdagen lørdag startede med gratis kaffe og rundstykker, flaghejsning 
og fællessang, og resten af dagen blev der budt på forskellig underholdning i form af 
folkedans, visesang, koroptræden, fodbold og musik, ligesom der var lejlighed til at 
spise ”skolefrokost” ved forskellige boder.
Også udstillingen i skolens foyer med gamle fotografier og genstande fra skoletiden i 
området, blandt andet et gammelt spanskrør og sanglærerens bedagede violin, blev 
studeret ivrigt, og denne udstilling vil fortsat kunne beses i denne uge.
De yngste elever og børnene fra skolefritidsordningen havde sørget for en 
gigant-jubilæumskage, som blev fortæret til alles tilfredshed, og selv om et regnbyger 
ind imellem reducerede jubilæumsdeltagernes antal, så gjorde det intet skår i glæden 
over et par festlige dage på Molsskolen i Knebel. 

 Poul Erik Bærentzen

HVAD DE DOG SKRIVER - I 1991:

SEK TION 1

95



SEK TION 2

96

Fotos og korsang fra jubilæet i 1991



Molsskolen holdt sit 50 års jubilæum lørdag den 27. august 2016. Om eftermiddagen 
var der åbent hus på skolen, hvor alle var velkomne, og om aftenen var der fest på 
Fuglsøcentret for gamle elever og personale med spisning, musik og dans.

MOLSSKOLENS 50 ÅRS 
JUBILÆUM
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MOLSKOLENS 50 ÅRS JUBILÆUM

SEK TION 1
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GALLERI 17.1 Stemningsbilleder fra Molsskolens 50 års jubilæum



Tirsdag den 1. december 1964 åbnede Molsskolen for første gang sine døre for 
eleverne, der strømme til fra de nu nedlagte skoler i kirkesognene rundt om Knebel. 
Blandt eleverne var vi 12 fra det gamle Tved Sogns 7. klasse - nu 7.b.

SKOLELIVET 1964-1968
AF LENA JEPPESEN
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I nogle gamle optegnelser kan jeg se, at jeg glædede mig meget til at starte på den 
splinternye skole, og jeg har beskrevet selve begivenheden sådan “I dag var første dag 
på Molsskolen. Vi hundefrøs, fordi morgensang og taler foregik udenfor, hvor vi var 
stillet op på række og geled. Men det var vældig skægt, og skolen er vældig pæn. 
Lørdag skal skal vi have karakterbog. Det er jeg vanvittig spændt på”.

Mere står der ikke om den sag. Faktisk gik jeg mere op i, at jeg i den periode led 
voldsomt af tandpine - det viste sig senere, at en fortand måtte rodbehandles - og at 
det snart var jul med kirkekoncert med Frans Andersson i Tved Kirke, julegaver, - 
fester og -gæster.
Blandt dem var en ung mand fra Sivested Ode ved Kolind Henning Steen Hansen, som 
juleaften i skæret fra stearinglysene på juletræet forlovede sig med min storesøster 
Alice, som han havde truffet i august ved et bal i Ebeltoft Skovpavillon. For en 13 årig 
pige som mig var det betydelig mere romantisk end den nye skole, hvor dagligdagen 
nu heller ikke ændrede sig nævneværdigt i forhold til den hidtidige skolegang. For 7. 
klasse fra Tved Sogn fortsatte med at blive undervist samlet af stort set de samme 
lærere frem til sommeren 1965. Kun i bussen, som havde afløst cyklerne som 
transportmiddel til skole, ved morgensang i den store aula og i frikvartererne, havde vi 
kontakt med de andre elever. Men nye venskaber opstod gradvist, og jeg havde to 
piger fra Helgenæs og Vistoft med til “ungdomsgilde” efter min konfirmation, som var 
det, der optog hele klassen mest i foråret 1965.

På tværs af de gamle sogneskel fik vi forbløffende hurtigt skabt et utroligt godt 
sammenhold i klassen, hvor jeg oplevede, at der var plads til alle på trods af vore 
forskelligheder - og plads til både at lære noget og at have de helt specielt, og jeg vil 
formentlig stadig kunne remse alle klassekammeraterne op ved fornavn, om jeg så 
blev vækket midt i sødeste søvn.

Vi 17, som blev Molsskolens andet hold realister i 1968, var: Rasmus Greve, Egens, 
Karl Henrik (Kalle) Villefrance Henriksen, Tved, Inge Merethe Høgh, Vistoft, Jørgen 
Jensen, Dejret, Lena Jeppesen, Dejret, Else Grethe Kristensen, Vrinners, Søren John 

LENA JEPPESEN
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Laursen, Vrinners, Kent Lykke, Tved, Henrik Callesen Madsen, Knebel, Lisbeth 
Callesen Madsen, Knebel, Eva Rasmussen, Egens, Rita Rasmussen, Rolsø, Leif 
Schmidt, Mortenskjær, Inger Sørensen, Egens, Svend Aage Sørensen, Tved, Søren 
Erik Sørensen, Egens, og Lene Thomsen, Knebel.
Som efternavnene antyder, var der to kusine-fætter-par i klassen, som i de to første år 
desuden bestod af Anne-Lise Bech, Knebel, Erik Kjær Hansen, Dejret, Lilian Grethe 
Laursen, Toggerbo, og Thomas Pedersen, Vrinners, der imidlertid alle fire efter 2. real 
valgte at tage studentereksamen i Århus.

Men i 1. real gjaldt det om at vænne sig til nye fag som fysik med viceskoleinspektør 
Verner Skriver og biologi med lærer Bork, der senere blev afløst af Helge Poulsen. 
Inspektør H. Bender Christensen underviste os i historie og Jytte Borsing i engelsk, 
mens tysk var overladt til den energiske og temperamentsfulde Per Caspersen, der det 
næste år også havde de elever, der valgte latin.
Jeg glemmer aldrig hans “opførelse” af Schilllers “Die Handschue” eller de tyske 
folkesange, som han lærte os, og som jeg 30 år senere til stor undren og næppe altid 
udelt glæde for tyske vener, journalistkollegaer og tyske lærere på sprogkurser i Berlin 
har istemt af hjertens lyst. Hvad jeg lærte i tysk og latin hos Per Caspersen var stort set 
nok til senere at hale mig gennem en nysproglig studentereksamen på Rønde Kursus 
uden større besvær og med pæne karakterer. At det samme ikke kan siges om 
matematik, kan jeg ikke klandre fru Bahnson for. Tværtimod var hun ligesom vores 
dansk- og geografilærer John Clausen både faglig dygtig og en fremragende pædagog, 
men regning har altid været et fag, hvor jeg virkelig skulle slide i det for at følge med. 
Det gik meget nemmere med sprog.

At jeg rent faktisk fik lært tysk, så også tyskerne kunne forstå mig og jeg dem, fandt jeg 
for alvor ud af, da jeg i sommeren 1966 efter afslutningen på 1. real var på min første 
udenlandsrejse - en uges bustur til Goslar med Ungdomsskolen Mols. Det blev alle 
tiders oplevelse, og den forøgede midlertidigt mit antal af pennevenner med en tysker, 
som jeg havde mødt dernede. I forvejen skrev jeg blandt andet samme med to 
tjekkoslavakker samt en walisisk pige, som jeg siden har mødt og stadig har 
forbindelse med. 

Onsdag den 24. blev Molsskolen officielt indviet - med næsten et års forsinkelse. Der 
var blandt andet fodbold mellem lærerne og drengene og is til alle.
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Næste dag drog 2. real afsted på lejrskoleophold til Vester Vedsted. Som jeg husker 
det, blev vi udsat for en masse traven rundt i den sønderjyske natur for at løse diverse 
geografi - og biologiopgaver, som ikke havde min store interresse.
Men vi havde det vældig sjovt sammen om aftenen og på køreturerne. Og når jeg hører 
Beatles’ Yellow Submarine, er jeg tilbage i bussen. For den skrålede vi uafladeligt - 
med Kalle og mig som forsangere.
Vi var begge vilde med beatmusik - eller “pigtråd”, som rock dengang ringeagtende 
blev kaldt af blandt andre ungdomsskolens inspektør Helmer Andersen, Vistoft. Han 
var absolut ikke tilhænger af rock, som han slet ikke mente kunne betegnes som 
musik, og han hævdede, at om 20 år ville ingen kunne huske The Beatles og da slet 
ikke den provokerende gruppe The Who, som var slået igennem med “My 
Generation”. 
Det gav anledning til en hidsig debat, for mine kammerater og jeg protesterede 
naturligvis højlydt. Og nu knap 40 år senere må selv hr. Helmer Andersen give os ret: 
rocken kom for at blive, og i dag er der formentlig lige så mange om ikke flere, der 
kender Beatles og Who end Mozart og Brahms.

I de sidste måneder i 3. real lærte vi således “ikke kun for skolen, men for livet”. 
Samtidig forberedte vi os til eksamen, som sluttede med dimission og efterfølgende 
fest hjemme hos far og mor for hele klassen og vore lærere med vores uvurderlige 
klasselærer John Clausen i spidsen. Det blev et festligt, men også vemodigt farvel.
Helt slut var det nu heldigvis ikke. Den 26. juli 1968 drog de fleste af os nybagte 
realister - og en enkelt af dem, der forlod os i 2. real - nemlig af sted med toget til Puch 
i Østrig med Per Caspersen som rejseleder. Vi havde sparet op til turen i et år og 
glædede os vanvittigt. Det blev da også alle tiders tur. Vi fik set en masse og snakket 
masser af tysk.
Min gamle realklasse holdt senere gensynsfest et par gange - vist nok i 1973 og 1978. 
Da var Rita blevet dræbt ved en trafikulykke, og jeg har hørt, at Svend Aage døde for et 
par år siden. Desværre har jeg ikke i mange år haft kontakt med nogen af 
kammeraterne fra Molsskolens 3. real 1968. Alligvel er de stadig en del af mit liv, 
sådan som Mols altid vil være det. 
For uanset hvor jeg befinder mig, så vil min verden altid udgå fra Bydeballegaard, 
Dejret, Tved Sogn, Mols.

Skrevet af Lena Jeppesen
(Uddrag fra Molsbogen 2005 med tilladelse fra John Clausen)
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Lene blev i 1971 ansat som elev ved Skjern Dagblad. I 1980 udnævnt til lokalredaktør i 
Tarm. Lena døde i april 2013.
Hun var en populær og afholdt redaktør på Dagbladet.
I 2015 skifter pladsen “Vandkunsten” i Tarm navn. Nu hedder stedet “Lenas Plads”
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Jeg har haft min gang på Molsskolen i tidsrummet 1971-2006 – afbrudt af perioder 
med uddannelse og andre jobs, og i forbindelse med skolens 50 års fødselsdag er jeg 
blevet bedt om at nedskrive nogle refleksioner på mine forskellige ”roller” i skolen 
som henholdsvis elev, lærer, kollega og forælder. 

MOLSSKOLEN - SOM ELEV, 
LÆRER, KOLLEGA OG 

FORÆLDER

19
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Minder fra før jeg kom i skole står svagt i min erindring. Men til gengæld husker jeg 
tydeligt min skolestart og min hverdag fra skolealderen og videre op igennem 
barndommen og ungdommen.
Første skoledag: Endelig blev det min tur – også til at køre med skolebus. Med to 
ældre søstre havde jeg med længsel set frem til denne store dag. At køre med skolebus 
var en stor del af det at gå i skole, og på første skoledag kørte jeg med skolebus, mens 
min mor selv måtte køre ud til skolen. Man var jo rigtig nok blevet stor. Vi, børn og 
mødre, samledes i Festsalen, og navnene på eleverne til de forskellige klasser blev råbt 
op. Der var tre klasser.  Mit efternavn var Laursen, og jeg blev mere og mere urolig 
over, at mit navn ikke blev råbt op. Sæt, de havde glemt mig?! 1. a og 1.b blev fyldt, og 
1.c var godt i gang med det, inden de kom til L, Laursen. Endelig blev jeg råbt op. 
Klasserne var dannet udelukkende efter geografi. F.eks. bestod c-klassen af børn fra 
Tved Sogn og Agri, Basballe og Femmøller.  
De første to år var fru Kolstrup vores lærer. Hun var tidligere enelærer i Tillerup Skole 
og var fulgt med til Molsskolen, da skolerne blev samlet der. Men hun blev gammel og 
syg, og fra 3. klasse fik vi en ny, ung og 
energisk dansk- og klasselærer, Karen 
Bauer. Hun fulgte os resten af forløbet. 
Jeg havde en dejlig skolegang. Elskede 
at gå i skole, at lære, at have gode 
kammerater og tage del i de mange 
aktiviteter, der var i og omkring skolen. 
Med Karen lærte vi meget igennem bl.a. 
gruppearbejde (det var helt moderne, 
den gang), men også drama fik vi lov at 
lave rigtig meget af. 
 
Vi lavede smådramatiseringer, og vi satte større teaterstykker op. For mig var det en 
fantastisk måde at udtrykke mig på, og vi var på et tidspunkt en gruppe piger fra  
klassen, som efter skoletid tog hjem til Karen, præstedatter fra Agri, hvor vi på deres 
store loft klædte os ud og dramatiserede den ene historie efter den anden, som vi selv 
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digtede. En verden i fantasi og kreativitet. 
Med klassen og Karen Bauer husker jeg 
også en del lejrskoler. Vi var både på 
Samsø, ved Roskilde og Hillerød og på 
Bornholm. Dejlige ture, som virkelig 
åbnede verden for os og gav os oplevelser 
ud over det sædvanlige. 

Karen Bauer åbnede også sit hjem for os. 
Hvert år op mod sommerferien var vi 
hjemme hos hende privat, og set med 
voksenbriller i dag har hendes 
engagement i os haft afgørende betydning 
for det klasseliv, vi havde. 

 
Min egen skolegang har med garanti haft 
stor betydning for mit uddannelsesvalg 
som lærer. Jeg havde haft mange dygtige 
lærer, som jeg har lært meget af, og jeg 
ønskede selv at få afgørende betydning i 
fremtidige børns udvikling og dannelse. 
Jeg har altid godt kunnet se mig selv bosiddende på Mols efter en årrække med 
uddannelse og job i Århus, og i 1990 flyttede jeg til Mols med min mand, Erling 
Brejnegaard. De første år som lærer var jeg i Ebeltoft, men mens jeg var på barsel med 
Nanna, blev jeg kontaktet af Molsskolen; de manglede en vikar fra august 1994. Jeg 
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sprang til og blev siden fast ansat og fik 12 
gode år som lærer dér. Da jeg startede som 
lærer på Molsskolen var jeg spændt på, om 
mine gamle lærere, ville se på mig som 
”elev”, men min bekymring blev gjort til 
skamme. Aldrig oplevede jeg det, men 
tværtimod mødte jeg kun respekt og 
kollegial ligeværd fra den første dag. Det 
gav mig gode nuancer på livet at 
samarbejde med nogle af mine tidligere 
lærere, og jeg bilder mig ind, at det var til 
gensidig fornøjelse. 
Som lærer bosiddende i lokalmiljøet skal man på et tidspunkt også have sine egne 
børn i skole, og da vi kom dertil, var jeg overbevist om, at det ville være det nemmeste 
i verden, for her var jeg jo virkelig på hjemmebane. Men balancen mellem at være en 
loyal kollega og samtidig en advokat for sine egne børn, var ikke altid nem. Om 
eftermiddagen i køkkenet og på værelserne kunne jeg høre mine kolleger, mine børns 
lærere, blive omtalt – både i positive og mindre positive vendinger –   og det gik for 
alvor op for mig, hvor stor betydning lærerne har for børnene – også når de ikke er i 
skole. Jeg kunne forsøge at nuancere deres billeder af deres oplevelser, men jeg kunne 
jo ikke tage deres oplevelser fra dem, og ind imellem havde jeg svært ved at genkende 
mine kolleger, som de blev fremstillet af børnene og deres kammerater. 
Kan man overhovedet holde fri, når man kan risikere at møde elever og forældre i 
Brugsen og på sportspladsen? Det spørgsmål er jeg ofte blevet stillet af venner og 
bekendte. For mig har det altid styrket min relation til begge parter, og mine klasser 
har desuden også altid været hjemme hos mig  - som regel op til sommerferien.  At der 
er overensstemmelse mellem den faglige og private person, har været vigtigt for mig. 
Mens vores børn var små og gik i de yngste klasser, var det forbundet med tryghed for 
børnene, at vi kunne følges ad om morgenen, se hinanden i løbet af skoledagen, og i 
fritiden var jeg også ofte engageret som instruktør i gymnastik, bold & leg osv. Skoleliv 
og fritidsliv hang helt sammen. Efterhånden som børnene blev ældre og mere 
selvstændige, kunne jeg godt mærke, at det især for Nanna kunne blive pinligt at ”mor 
var med overalt”. Derfor besluttede jeg, at den dag, det blev for meget, var det mig, der 
skulle rykke. 
Dagen kom en tilfældig dag, hvor 9.klasse i et frikvarter spontant udfordrede lærerne i 
udskolingen til en dyst i beach-volley. I forberedelsen til at modtage en serv, trak jeg 
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godt op i min nederdel og stillede mig i en dyb bredstående stilling, klar til at modtage 
bolden. Alle mellemtrinnets elever hang ud af vinduerne i klasselokalerne og fulgte 
dysten med spænding. Pludselig kunne jeg i hele virakken høre én sige: ”Nej, se 
Nannas mor,” efterfulgt af højlydt fnisen. Dér besluttede jeg, at tiden var kommet, og 
jeg søgte job som pædagogisk leder på Rønde Skole. 
Nu er jeg skoleleder på Haldum-Hinnerup Skolen, og i det job har jeg dagligt brug for 
at kunne inddrage alle perspektiverne som hhv. elev, lærer, kollega og forælder. 

Tak til Molsskolen for at have været en stor del af mit liv igennem mere end 25 år – og 
til lykke med de 50 år. 

Venlig hilsen
Lene Brejnegaard, Havagervej 20, Knebel
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Der har gennem tiden været mange forskellige personer ansat på Molsskolen, både 
som fast personale og vikarer for skolen og SFO. Vi har ikke alle personalefotos 
gennem tiden, men på næste side, kan man se de gruppefotos vi har fået taget gennem 
tiden.

SKOLENS PERSONALE

20
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PERSONALEFOTOS

SEK TION 1

110

Personalefoto 1982-83

GALLERI 20.1 Personalefotos



Pedeller, rengøringspersonale, skolesekretærer og skolebuschauffører, også kaldet 
Teknisk Administrativ Personale var dagligdagens, ”uundværlige lille hær”, der fik 
tingene til at fungere. Det har været en selvfølge, at skolen var ren, at lyset tændte, når 
der blev trykket på kontakten – og at der var slukket, når skolen var slut. Elever og 
lærere huskede ikke altid, ”at sidste mand slukker”. At der var varme i lokalerne – 
selvfølgelig!   Alle husker de få gange, varmeanlægget satte ud – bl. a. fordi 
olieselskabet havde glemt Molsskolen. Eller når sneen stoppede al trafik og elmaster 
lagde sig ned, og da pedellerne gravede en ”tunnel” til skolens indgang. Når en 
skolebuschauffør kom ned på skolens kontor og meddelte, at næste afgang fra skolen 
var den sidste, inden sneen lukkede alt. Så gjaldt det om, at alle elever kunne komme 
hjem eller ind til en nabo, bedsteforældre eller hvad, der blev løsningen i den 
situation. Før mobiltelefonens tid glødede alle skolens telefoner for at skabe kontakt, 
inden busserne kørte.

Senere blev radioen brugt. Når det sneede, lyttede alle efter, om vores skole var 
snelukket. I dag er nettet tidens informationsmiddel. For at koordinere alle disse 
uventede situationer, var ledelse og kontor (sekretær) et nødvendigt led. Mange 
forældre kontaktede også skolen i de situationer. Skete der uheld, så der var brug for 
lægeassistance eller skadestuebesøg, var det også kontoret, der var bindeleddet. At alt 
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her blev håndteret med omhu og venlighed, kan man se ved, at skolesekretærerne 
næsten aldrig blev nævnt ved det ord. Det var fru Skriver, Karen (Clausager) – vi 
befandt os på et tidspunkt i ”De/du-tiden – senere var det altid Dorthe – og det er det 
endnu.
På pedelsiden var det altid fornavne – uvist af hvilken grund: – Aksel – og Laura – 
skolens første pedelpar, og efterfølgende Ole, Steen, Bøgild – og nu Keld og Bjarne, 
som nu har en ekstra og ikke uvæsentlig opgave: at nettet virker.
Rengøringen på Molsskolen blev fra skolens start varetaget af Aksel og Laura med en 
hær af damer, der hver dag, når skolen var ”forladt”, gjorde skolen ren – ”den usynlige 
hær”. Senere blev rengøringen synlig ved at den foregik, mens eleverne var i skole, det 
var et puslespil at tilrettelægge rengøringen, så det kunne foregå, når lokalerne var 
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ledige. Det gav eleverne en forståelse af, hvordan det gik til, at de var på en ren skole, 
og at de selv kunne bidrage til, at vi kunne have det rent og pænt – trods besparelser – 
også på dette område.

Syddjurs Kommune fandt på et tidspunkt ud af, at det skulle være et 
rengøringsselskab, der skulle stå for rengøringen, og sådan var det nogle år, med stor 
utilfredshed til følge, både fra brugere og også det rengøringspersonale, der var fulgt 
med over i rengøringsselskabet. I 2013 fik Molsskolen lov at træde ud af kontrakten, 
og selv ansætte vores rengøringspersonale, og kunne dermed sætte 
rengøringsstandarden op, og også forbedre forholdene for rengøringspersonalet.
I dag varetages rengøringen af Susanne, Lis og Lone. 
En sjov sammenligning med rengøringen fra skolens start til nu, er at der dagligt var 
afsat 45 timer til rengøring dagligt, altså 225 pr. uge, hvor man nu har 112 timer pr. 
uge. og arealet der skal gøres rent på der blevet noget større, men heldigvis for 
personalet, skal alle messinghåndtag og skilte ikke pudses mere.

Skrevet af Poul Erik Bærentzen og Dorthe Nørring
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Vi håber, I har fået et godt indblik i Molsskolens historie fra skolens start til nu. Det 
har været en spændende opgave at skrive dette jubilæumsskrift og grave alle de gamle 
historier frem, og vi takker dem, der har hjulpet med at skrive historien.
Som en afrunding på dette jubilæumstidsskrift, fortæller nuværende distriktsleder, 
Claus Peter Olesen, om sit forhold til Molsskolen, hvad der gjorde, at han valgte 
Molsskolen, og hvordan han ser denne skole i fremtiden.

SKOLEN NU OG I 
FREMTIDEN

21
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Faglighed, natur og tryghed!  - Du får det hele på Mols! 

Jeg er født i Afrika, men opvokset i Herning og Århus. Jeg tog lærereksamen i 1999 fra 
ÅDAS, Århus Dag- og Aftenseminarium. 

Mine første år som lærer var på Skovvangskolen i Århus N. Rygterne om en ”særlig 
skole på Mols”, der havde indført selvstyrende teams, trindelt skole, heldagsskole og 
mange andre spændende og nye pædagogiske tiltag florerede blandt skolerne i Århus, 
og på et pædagogisk rådsmøde fortalte min skoleleder på Skovvangskolen, Anders 
Bach, om denne fantastiske skole. Han sagde, at det nok var sådan, at fremtidens 
skole kom til at se ud. 

Jeg blev meget optaget af det, jeg hørte om Molsskolen, og forsøgte at finde 
information om skolen på nettet. Det var nu ikke helt så nemt dengang. Der lå ikke 
meget om Molsskolen på Internettet i 2001, selvom Molsskolen var faktisk blandt de 
første skoler, der tog skoleintra og hjemmesider i brug. Så jeg tog ud og besøgte 
skolen. Min nysgerrighed blev ikke mindre af mit besøg på skolen, og turen ud over 
Molslandet gjorde også ”...noget ved mig”. 
Daværende skoleleder, Kurt Dahl, kunne udover at informere mig om skolen, også 
fortælle mig, at skolen søgte 4-5 lærere samme år. Jeg 
var ikke et sekund i tvivl om, at den skole ville jeg gerne 
arbejde på. 

I 2001 søgte jeg en lærerstilling på Molskolen og fik 
jobbet. Jeg havde nogle fantastiske år på Molsskolen som 
lærer og oplevede, hvordan natur og kultur på 
Molsskolen spiller en helt særlig rolle. På Mols er der 
højt til loftet. Samtidig er der en kultur på skolen, hvor 
der ikke er langt fra visioner og spændende ideer til 
handling og virkelighed. 

CLAUS PETER OLESEN
DISTRIKTSLEDER 2014-

SEK TION 1

115

Claus Peter Olesen



I løbet af få år på Molsskolen fik jeg mulighed for at tage Diplomuddannelse i Ledelse 
sideløbende med mit lærerarbejde. I 2007 søgte jeg en stilling som skoleleder på 
Marienhoffskolen i Ryomgård. Jeg fik stillingen og arbejdede frem til 2013 som 
skoleleder på Marienhoffskolen. Det var nogle fantastiske spændende år for mig, hvor 
jeg lærte en masse og fik nogle gode erfaringer som leder. Tiden omkring 2007 var 
samtidig starten på en ny kommunalreform, hvor kommuner blev slået sammen og 
således også i Syddjurs, hvor tidligere Midtdjurs, Rønde og Ebeltoft blev slået sammen 
til den nye kommune Syddjurs. Jeg arbejdede under daværende skolechef Marit 
Aasland, der var en fantastisk leder og støtte for mig. Samtidig fik jeg i mine første år 
som skoleleder en utrolig hjælp og vejledning af mine kolleger i skoleledergruppen. 

Da Kurt Dahl meddelte, at han ville gå pension, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at 
skolelederjobbet på Molsskolen var en spændende ny udfordring for mig. Jeg følte, at 
jeg havde været væk fra Molsskolen tilstrækkelig lang tid til, at jeg godt kunne 
distancere mig fra det lærerkollegie, jeg tidligere havde været en del af, og i stedet 
fungere som leder for mine tidligere kolleger. Imidlertid ”...var der det med 
børnehaverne”. Stillingen som skoleleder havde jeg erfaring, med og udfordringerne 
her var jeg ganske tryg ved. Men hvad vil det sige at være Distriktsleder og samtidig 
have ansvaret for ikke bare en, men tre børnehaver? Det skulle jeg senere finde ud af. 

Jeg bor i Rønde med min kone og vores tre børn. Jeg elsker mine cykelture frem og 
tilbage mellem Rønde og Knebel. Jeg glæder mig altid til at komme på arbejde. Jeg er 
en del af et fantastisk kompetent ledelsesteam på Molsskolen og børnehaverne. Der er 
så mange dygtige lærere og pædagoger på Molsskolen, og næste dagligt oplever jeg, 
hvordan personalet løfter udfordringer på en måde, som er unik for en folkeskole. 
Mine første år på Molsskolen har samtidig været med en Fællesbestyrelse, der i min 
optik har været i verdensklasse. Fællesbestyrelsen har haft visioner, der rækker ud 
over skole, børnehaver og SFO, og samtidig har det været en bestyrelse, der har 
arbejdet solen sort for at skabe et bedre børneliv for børn og unge på Mols. 
Fællesbestyrelsen har også haft udsyn og overskud til at tænke ud over skole, SFO og 
børnehaver, og således gik Fællesbestyrelsen aktivt ind i skabelsen af projekt ”Mols i 
udvikling”.  

Vi har et dygtigt og kompetent personale, en aktiv forældrebestyrelse og stor erfaring 
med omstillinger og visioner for skolen, SFO, og børnehaverne. Derfor er jeg, trods 
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nogle store økonomiske udfordringer, tryg ved, at vi for Molsskolen og for 
børnehaverne på Mols, også kan klare disse udfordringer i fremtiden. 

Faglighed, natur og tryghed! –Du får det hele på Mols! 
Den kultur, vi har på Molsskolen, og den natur vi er omgivet af, skal bruges aktivt for 
at tiltrække de skolebørn, der er i skoledistriktet. Men Molsskolen skal også tiltrække 
børn og forældre fra Rønde, Ebeltoft, Århus, Randers, Norddjurs, København og 
Bryssel. Der er ingen tvivl om, at vi på Mols har meget at tilbyde, men vi skal blive 
bedre til at fortælle nye forældre om de muligheder, de får som børnefamilie på Mols. 
Vi skal være fagligt dygtige og skabe gode resultater for eleverne. Det er vores 
kerneopgave, og her står vi på et solidt dokumenteret grundlag. Molsskolen præsterer 
godt. Vores elever får meget fine afgangskarakterer – vores niveau er højt! Men 
faglighed er ikke tilstrækkeligt for at overleve som landsbyskole i fremtiden. 
Molsskolen skal være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, vi skal være dygtige til at 
fastholde en god kultur og tryghed på skolen, og vi skal blive endnu bedre til at bruge 
naturen og området på Mols. Derfor passer visionerne omkring ”Mols i Udvikling” fint 
sammen med kravet til skolerne om at bruge det omgivende samfund i en mere ”åben 
skole”. Sluttelig skal vi udnytte, at vi har to fantastiske børnehaver i tæt tilknytning til 
Molsskolen. I højere grad skal det være naturligt for forældre fra børnehaverne at 
vælge Molsskolen efter at børnehavetiden er slut. Sådan, at der også i fremtiden er en 
Molsskole og et godt børneliv på Mols. 

Claus Peter Olesen 
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