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TVIS SKOLE - STARTEN 

I 1958 fik landet en ny skolelov. Det var ikke så meget en ændring med hensyn til formål men mere 

af hensyn til struktur. Fra nu af blev land - og byskolerne ligestillet. Det skulle være slut med den 

landsbyordnede skolegang, hvor børnene kun gik i skole hver anden dag og blev delt i "æ bette klas 

og æ stur klas". Kort sagt skulle børnene i Tvis Kommune have en ligeså god undervisning som 

børnene i Holstebro by. Der var også krav om nye fag og nye faglokaler. Der var f.eks. krav om 

sprogundervisning og gymnastiksal ved skolerne. Det årlige timetal i hovedskolen skulle fremover i 

1.-4. skoleår være mindst 720 timer, i 5. -7. skoleår mindst 1200 timer.  

Den nye skolelov blev i 1960 efterfulgt af en undervisningsvejledning - Den såkaldte Blå 

Betænkning. På det pædagogiske område var børnene rykket mere i centrum, og der skulle tages 

udgangspunkt i børnenes behov og forudsætninger, der også indbefattede sociale kompetencer til at 

leve mellem andre og tage hensyn. Det pointeredes også, at skolen ved siden af skulle dygtiggøre 

børnene til at gå ud i samfunds- og erhvervslivet, og at skolen skulle fremme børnenes muligheder 

for at vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. I praksis var der åbnet op for mere 

varierede undervisnings- og arbejdsformer. 

Sognerådet var nødt til at reagere for at kunne leve op til kravene i den nye folkeskolelov. I en 

overgangsperiode medførte det mange elevskift mellem skolerne, ligesom Sognegården blev 

inddraget til undervisning. En meget kaotisk periode i starten af 1960'erne.  

Sognerådet indkaldte i 1959 til stormøde om skolesituationen. 150 mennesker var mødt i 

Sognegården. Man skulle have en afklaring af kommunens skoleproblemer.  

På mødet er der stor tilslutning til at udbygge Hingebjerg og Halgaard skole og nedlægge Gedbo og 

Skautrup Skole. Eleverne fra de nedlagte skole skal gå på Hingebjerg. Hingebjerg skal være en 7 -

klasset skole og Halgaard skal være en 4 - klasset skole, med henholdsvis 6 lærere og 3 lærere. 

Amtskonsulenten, sognerådet, skolekommissionen, beboerne - der var udbredt enighed.  

Alle kunne indse, at tiden nu var inde til, at Tvis fik samlet sine skoler i en fælles centralskole. I 

første omgang vedtog man at udvide Hingebjerg Skole, men inden den var udvidet, bestemte man 

sig for at bygge en helt ny skole inde i byen på gården Fuglsangs jorder. Dermed var det også slut 

med Hingebjerg Skole. 

 

Stormødet i 
Sognegården 
11. februar 
1959 
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Centraliseringen var for alvor slået igennem i Tvis Sogn. Børnetallet faldt på landet og steg i 

stationsbyen. 

Nu skulle børnene samles, så undervisningen blev tidssvarende og udvidet med de krav den nye 

skolelov stillede. Nu kunne man ikke længere tage hensyn til afstand og de gamle skoledistrikter, 

om end nogle børn ville få betydelig længere i skole. 

 

       Dagbladet august 1959 

 

Halgaard Skole forblev en selvstændig skole dels på grund af afstanden og dels på grund af en 

forventet stor byudvikling i Mejdal området. 

I Tvis har der i historisk perspektiv altid været stor uenighed om, hvor skolerne skulle ligge. I tidens 

løb har der  fra den første skole i 1833 til 1964  været 11 skoler forskellige steder i sognet. 

Fra vedtagelsen af den nye struktur og nybyggeriet i 1959 gik der 5 år før man kunne tage den nye 

centralskole i Tvis i brug i 1964. 

Det blev en vanskelig overgangsperiode med mange elevflytninger for at samle årgangene. De 

ældste elever blev i 1. omgang samlet på Hingebjerg Skole , senere i  Sognegården, som også måtte 

tages i brug til skoleundervisning. Her var udover almindelig klasseundervisning også undervisning 

i sløjd og husgerning. Her var også et lille skolebibliotek. 
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Fra sognerådsmødet 7. juni 1960 - overgangsordning 

          

22. juni 1960    5. juli 1960 

 

 
3. januar 1961  24. februar 1961 

Centralisering af skolerne skaber behov for skolekørsel. 
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1963 

 

 

1963. 

Man venter på den nye 

skole. 

Børnene fra de 3 skoler 

betragtes som en enhed. 

6. og 7. kl. i 

Sognegården. 

4. kl. på Gedbo Skole. 

1-3. kl. på Hingebjerg 

Skole. 

Skautrup skole nedlagt et 

år før Gedbo og 

Hingebjerg. 

2 skolebusser indsættes. 
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 9.klasseværelser. 

 Gymnastiksal 

 Sløjdrum 

 Skolekøkken 

 Naturfag/fysik/h
åndarbejdslokale
Fælles fag lokale. 

 Fælleslærerrum 

 Skolelederkontor 

 Særunder-
visningslokale 

 Bibliotek. 

Dagbladet 18. juli 1963 
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Dagbladet 2. sept. 1964 

Når lærere dengang blev ansat, skulle der også være en bolig til dem tæt ved skolen.  

Ved den nye Tvis Centralskole blev der samtidig med skolen bygget skolelederbolig 
tæt op til skolen, tjenesteboliger til lærerne på Munkevej og en lærerindebolig (huset 
tæt på indgangen til Tvis Hallen). 

Senere hen fik lærerne mulighed for at købe deres tjenesteboliger. 
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182 elever(her opstillet i skolegården) klar til at tage den nye skole i brug. 

 

 

Den nye centralskoles første 
dag i september 1964. 

182 elever i skolegården 
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 HINGEBJERG SKOLE BLIVER TIL TVIS CENTRALSKOLE   

v. fhv. skoleinspektør Helge Jensen 

Tvis sogneråd havde vedtaget at sammenlægge skolerne Gedebo, Skautrup og Hingebjerg til Tvis 

centralskole. Lærer E.C. Sørensen, der var førstelærer på Hingebjerg skole ønskede ikke at stå for 

planlægningen og sammenlægningen af skolerne, så derfor blev stillingen som førstelærer ved Tvis 

centralskole ledigt. 

Fra Ringkjøbing amts skoledirektion fik Helge Jensen den 11. juli 1961 følgende besked efter at 

have søgt stillingen ved Tvis centralskole: 

Den gang fik lærerne ved deres ansættelse et højtideligt kaldsbrev. 

Her er Helge Jensens kaldsbrev fra 1961. 

 



9 
 

 

Else og Helge Jensen flyttede så ca. 1.august til Hingebjerg skole, som E. C Sørensen var flyttet 
fra og ud til Gedebo skole. Nu startede jobbet med at planlægge den fremtidige Tvis 
Centralskole, en årgangsdelt 7- klasset skole. 

1. 2. og 3. klasse skulle gå på Hingebjerg skole; 4. klasse skulle gå på Gedebo skole. Skautrup 
skole skulle nedlægges. Tvis sognegård skulle modtage 5. 6. og 7. klasse. Den havde i forvejen 
sløjdlokale og skolekøkken, som ud over at modtage elever fra Tvis området modtog elever 
fra Halgaard skole. Endvidere var der folkebibliotek, sognerådslokale og sparekasse, samt lille 
og stor sal. I den store sal havde man gymnastik og der var mulighed for rejsebiograf samt 
fester afholdt af sognets beboere. 

Vi indrettede os (skolen) med en skoleklasse i biblioteket, en klasse i sløjdlokalet og en klasse 
i skolekøkkenet. I sløjdlokalet og skolekøkkenet satte vi skoleborde ind imellem det øvrige 
inventar. 

Niels Hedegaard, der havde stor bus, blev lejet til at køre skolebus, hvor han skulle sørge for at 
eleverne blev fordelt til de rigtige klasser i henholdsvis Hingebjerg, Gedebo og Sognegården.  
 

 

Den nye skole i 1964 med den asfalterede skolegård og hovedindgangen. 
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I efteråret 1964 er den nye centralskole klar til at modtage elever. Hingebjerg og Gedebo 
skoler bliver solgt. Tvis centralskole kunne starte op med klasselokale til hver årgang samt 
nyt skolekøkken, sløjdlokale og folkebibliotek sammen med børnebibliotek 

Skolegården blev asfalteret. Vi fik den opstreget med forskellige muligheder for spil og leg - 
langbold, rundbold, hop i mand og senere mulighed for færdselsundervisning med 
cykelprøver.  Tvis centralskole var en af de første skoler i Danmark, der fik skolegården 
planlagt til forskellige aktiviteter. 

 

Alle i Hedegaards busser, kører i 
bukser og trusser. 

Hedegårds bus var i mange år en 
"fast del af Tvis Skole". 

Else og Helge 

Jensen kom til Tvis 

i 1961 
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Skolegården opstreget til aktiviteter og leg. 
 

 

Den nye Tvis Centralskole sammen med plejehjemmet (fra 1967). Den anden bygning ud af 
Hingebjergvej på venstre hånd er den gamle Hingebjerg Skole. Sportspladsen (indviet 1968) 
er taget i brug med håndboldmål og fodboldmål. Der er plantet læhegn hele vejen omkring 
sportspladsen. 
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Nye initiativer, der blev taget ved ”opbygningen” af Tvis centralskole var skolefesten, der 
afløste skolens juletræ. Skolefesten startede med en skolekomedie opført af eleverne  f.eks. 
Askepot, Tordenskjold i Dynekilden, Tre små soldater, Kejserens nye klæder m.fl. 

I avisen kunne der læses: 

 SKOLEFEST I SOGNEGÅRDEN 

Tvis Sognegård har været fyldt til sidste plads af skolebørn med forældre. Anledningen var, at 
der var indbudt til skolefest, for øvrigt den første i Tvis, og det blev en vellykket fest. 

Som indledning spillede nogle af frk. Jerslunds elever  fire numre på blokfløjte og derefter gik 
tæppet op for en 3 akters eventyrkomedie ”Askepot”, opført af skoleelever. De optrædende 
høstede stort bifald for deres præstationer. Efter et fælles kaffebord opførtes et lille sangspil, 
og samtlige elever deltog derpå i en polonæse for til sidst at slutte med sanglege under 
lærernes ledelse. 

Det var et veltilrettelagt program, som både arrangører og medvirkende havde haft stort 
forarbejde med. 

Aftenen sluttede med: ”Altid frejdig når du går”.  

              

 
  Scene fra Tordenskjold i Dynekild. 

Karl Horslund og Jens Christian Norre i  infight i scene fra 

Tordenskjold i Dynekild. 
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Scene fra "Tre små Soldater". 

 

Efter komedien var der sanglege, efterhånden kom der klaver på. Bodil Barslund spillede. 
Senere overtog Fischers musikken til sanglegene. 

EMNEUGER I 1970'ERNE. 

Andre initiativer var: Feature uger. Hvor man tog et emne op, som man behandlede på 
forskellig måde. 

Eksempler på aktiviteter, der blev behandlet: Forurening, hvor der blev undersøgt 
forurening i vandløb, affald ”smidt” forskellige steder. Stenalderen, hvor der blev lavet bål, 
bygget hus og gravhøj. 

 
Knud Andreassen på ekskursion med sin klasse langs vandløb - det drejer sig om forurening. 



14 
 

Allerede i 1970'erne havde alternative undervisningsformer fundet vej til Tvis Centralskole. 

 
Emneuge på Tvis Centralskole ca. 1970 - temaet er "Stenalderen". 

Nye undervisningsformer fulgte med den nye skole. 

NY IDRÆTSPLADS 1968. 

I forbindelse med skolen skulle der anlægges en idrætsplads. I forvejen havde Tvis 
Idrætsforening sammen med skolen en boldplads på Skautrup vej og Tvis KFUM havde 
boldbaner ”Ude i æ krat” som var et område på Østergaard mark, så der ville blive tre 
idrætsområder. Ved et godt samarbejde mellem de to foreninger, skolen og kommunen blev 
det vedtaget, at man ville anlægge et større område i forbindelse med skolen. Der blev nedsat 
et udvalg fra de to foreninger og skolen som skulle arbejde med sagen. Kommunen ønskede at 
udvalget skulle tage kontakt til Richard Dyrmose med hensyn til at købe mere jord billigst 
mulig, det lykkedes også. Endvidere var det et ønske fra KFUM, at man ved anlæggelse af 
idrætspladsen kunne få et område, hvor de måtte sætte håndboldmål op og kalde ”deres”.  
Foreningerne gik til sagen med frisk mod støttet bedst mulig af skolen. 

Der blev pløjet, harvet og samlet sten, flyttet jord, nivileret og plantet hegn, der blev leveret 
uden betaling fra statens forsøgsgård ”Studsgaard” som vildtskjul.   

 

Skolebørnene sendt ud for at samle sten på den nye idrætsplads 1966. 
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Man gik også sammen om at bygge et klubhus med omklædning og brusebad med varmt vand. 

Det hele stod klar til indvielse lørdag den 22. juni 1968. 

                 ' 
Fra indvielsen af idrætspladsen og klubhus i 1968. 

 

DENGANG SKEMAET BLEV LAVET I HÅNDEN - 1968 - 69 

 

Elevskemaet, udfyldt af skoleinspektøren. 7 klasser - 2 spor for 1. kl. a og b. Et spor for de 
øvrige. Det er mandags -skemaet som her er vist. 

Der er også undervisning om lørdagen indtil kl. 12. De enkelte lærere har op til 34 
undervisnings timer på en uge. 
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Lærerskemaet - for de 8 lærere  en mandag i 1968 - Skoleinspektøren HJ har selv 6 timer 
denne mandag. 
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OVERBYGNINGEN TIL TVIS - DEN NYE SKOLE FRA 1978. 

STOR TVIVL OG DEBAT I BYRÅDET - HVOR SKAL OVERBYGNINGEN PLACERES - 
HALGAARD ELLER TVIS? 

 

 

Hvem får overbygningen? 

Stor betydning for Tvis. 

Politikerne er uenige og har svær ved at 
træffe en beslutning. 
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Afgørelsen kommer den 12. maj 1976. 

I byrådet gik 14 medlemmer ind for Tvis, mens 6 gik ind for Halgaard. 

Med denne afgørelsen fulgte en nødvendig udvidelse af Tvis Skole, Tvis Hallen og mange nye 

lærerkræfter. Det satte også gang i byudviklingen. 

Samtidig skal grundskolen også udbygges til at klare 2 spor gennem de 7 klasser. 

Så kom 
afgørelsen d. 12. 
maj 1976.  

Overbygningen 
skal være i Tvis 
fra 1979. 

For Halgård, Nr. 
Felding og Tvis. 

En af de 
vigtigste 
afgørelse for 
hele 
udviklingen 
i Tvis. 
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Skoleudbygningsprojektet for den nye Tvis Skole vedtages i byrådet i december 1978. 

 

I en fødselsdagssamtale (50 år) 
indrømmer Helge Jensen, at det har 
været en udfordring at bygge den nye 
skole op.  

Artiklen er fra 11. febr. 1978. 
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 16 nye klasselokaler. 

 1 grupperum 

 Flere faglokaler 

 Lærerværelse 

 Administration 

 Bibliotek 

 Pædagogisk værksted 

 Opholdsarealer og toiletter. 

Licitation og tilbud på ombygningen og 
udvidelsen af Tvis Skole i maj 1979. 

Overbygningen skal starte til august 
samme år. Det var på høje tid at komme 
i gang med byggeriet. 

Overbygning skal  i gang med 8. 
klasse fra august 1979, men først 
her i maj 1979 er der licitation på 
byggeriet. De mange nye elever 
kommer før byggeriet er klar til at 
tage i mod dem. 
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Store protester 
fra Nr. Felding 
mod at deres 
børn skal helt til 
Tvis i 
overbygningen. 

 



22 
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Alm. Undervisning i sløjdlokalet. 

1980 - febr. 
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Helge Jensen fortæller: 

I 1978 bliver det vedtaget at Tvis skole skal udvides med 8, 9, og 10 klasse. Startende med 8.klasse, 

hvor skolen så også skulle modtage elever fra Nr. Felding og Halgaard skoler. Der kunne blive 80 – 

90 elever pr. årgang. Der skulle nu bygges til skolen. Men vi havde en tid med pladsproblemer. Vi 

havde  2 klasser til ”åben” undervisning i gymnastiksalen. Hvis vi ikke havde haft nogle tålmodige 

lærere var det aldrig gået. 

På dette tidspunkt var Tvis plejehjem blevet bygget så derfor ansøgning afleveret til Jens Mortensen 

og videre sendt til kommunen for at låne lokaler der. 
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De nye skole klar i 1980-81. 

Fra 1978 og de følgende år blev der ansat en del nye lærere, der sammen med de øvrige 
ansatte tog udfordringen op med udviklingen af 8 -10 klasse. Skolen fik også ansat sekretær 
og viceinspektør blev udnævnt. Det var gode år for Tvis skole, der med den gode indsats fra de 
dygtige lærere fik et godt ry. 

 1968  Tvis Stadion til rådighed for skolen. 

 1978 Overbygningen til Tvis - Tvis Hallen klar til brug. 
 1988 - Tvis Kulturelle Samvirke starter. 

 

I forbindelse med skolebyggeriet skulle der bygges en gymnastiksal mere ved skolen. Men ved et 

godt samarbejde mellem de to foreninger Tvis KFUM, Tvis Idræt og Gymnastikforening, skolen og 

Holstebro kommune blev det vedtaget at bytte salen ud med en HAL. Dog med den betingelse fra 

kommunen, at Tvis borgerne selv måtte samle lidt penge ind til støtte for byggeriet. Det blev klaret. 

Og foreningerne sammen med skolen har haft stor glæde/nytte af hallen. 

Tvis skole har haft stor glæde af de mange aktive foreninger i Tvis. 

Onsdag den 7.sept 1988 kunne man starte Tvis Kulturelle Samvirke. Der er et samarbejde mellem 

foreninger og skolen. 
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Efter 3 års byggeri 1979 - 82. Elever i nyt klasselokale. 
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Indvielse af den nye Tvis Skole - Elevgaver -  Det nye musiklokale. 
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TVIS CENTRALSKOLE BLIVER I 1982 TIL TVIS SKOLE. 

    

TVIS SKOLE I AVISEN 1982. 

 

 

1982:  

Ny skole og 415 elever. 

Tosporet  bh. - 7. kl. 
Firesporet  8. - 10 kl. 
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Piger på gangen 

 

Kamp om bolden. 
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TVIS SKOLE O. 1990 - MED FOKUS PÅ GÅRDHAVEN. 

 

 

 
Der plantes træ i grønnehaven, det omkransede grønne område indenfor skolebygningerne. 

Stadsgartner Carl Aage Sørensen hjælper med plantningen. 
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NY LEGEPLADS 2003. 

 

På avisbilledet er det nu pigerne som er de aktive - vilde. 
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Her hoppes i svingtov på asfalten i "den gamle skolegård". 
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PÆDAGOGISKE TILTAG - 2010 

I 2010 - 11 indføres PALS modellen på Tvis Skole. 
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LÆRINGSCENTRET 
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LÆSEBÅND 
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TVIS SKOLE - 2014. 

 

 

 

Tvis Skole har i dag ca. 350 elever  og er en 1-2-sporet grundskole og en 3-4-sporet 

overbygningsskole for 8.-9. klasse. Skolen får elever til 8. og 9.  klasse fra Nr. Felding skole og 

Halgård Skole. 

Skolen fungerer som afdelingsdelt skole med 3 afdelinger( 8-9 kl. - 4-7 kl. - 0-3. kl. )  

Der er 25 lærere på skolen. 

2014: 

380 elever - 25 lærere. 

1-2 sporet grundskole. 

3-4 sporet overbygning. 

http://skole.tvisby.dk/
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Luftbillede af skolen 2014 
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Tvis Skole har de seneste fire år været den folkeskole i Holstebro kommune, der har opnået det 

højeste karaktergennemsnit for de såkaldte bundne fag ved 9. klasses afgangseksamen. 

Karaktergennemsnittet for Tvis Skoles 9. klasser i det seneste skoleår, 2009/2010, rækker endda til 

en placering som nr. 23 blandt Danmarks 1.027 folkeskoler. I undervisningsministeriets rangliste 

fra 2011, hvor man kigger på elevernes baggrund, såkaldt socioøkonomisk reference, scorer Tvis 

Skole en delt 5. plads blandt alle landets folkeskoler. 

Selv om karaktergennemsnittet varierer fra årgang til årgang, og andre faktorer spiller ind som kan 

forskyde karakter-statistikken, så er der ingen tvivl om, at Tvis Skole har et højt fagligt niveau, og 

at lærere og ledelse på skolen har stor del af æren for det. Det skyldes bl.a. også innovative tiltag, 

som f.eks. læseprojektet ”Orangeriet”, der blev startet op i 2010 for 7.-9. klasserne og endda blev 

indstillet til Årets Læseinitiativpris fra Landsforeningen for Læsepædagoger. Ikke underligt, at der 

opnås gode resultater på Tvis Skole. Nu er karakterer og det faglige niveau ikke de eneste 

parametre, hvorpå en skole skal bedømmes. Det handler også om elevernes trivsel i det daglige og 

deres personlige udvikling. Også på denne front udmærker Tvis Skole sig. Senest har skolen i tæt 

samarbejde med Holstebro Elitesport udviklet et nyt særligt valgfag indenfor idræt og boldspil.  

Fra skoleåret 2011 startede skolen op med PALS - Positiv Adfærd gennem Læring og Samspil. Se 

side 37. 
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