
 

Datum: Sak nr  

13.02.1884 1 Vedr. lærer Fredriksens avskjedigelse ved Kirkely skole har det meldt 

seg 13 søkere og hvor Gullik Pedersen ved Hvasser skole ansettes, 

 2 Sognepresten meddelte at Tjømø Sparebank har bevilget kr. 2.000,- til 

påbygging av Hvasser skolehus. Videre at det er bevilget kr. 1.600,- fra 

Amt 

Kassen; på inneværende åts budsjett er oppført restbeløpet for Kirkelys 

og Fredheims bygninger med kr. 3.000,-, så at kr. 5.600,- has til 

disposisjon, den samme sum som påbyggingen av Fredheim skole 

beløp seg til. Snekker O. Myre oppfordres til mot et honorar av kr. 12,- 

å komme med tegninger, samt fornødne beskrivelser over arbeidet. 

Som bygningskommisjon oppnevnes herrer losoldermann A. Kruge og 

skipsreder O. J. Næs., samt lærer Pedersen 

01.03.1884 3 Bygningskommisjonen fremla tegninger og beskrivelse fra O. Myhre 

vedr. Vasser skolehus påbygging. Følgende forandinger ble vedtatt: 

Hovedinngangen på vestsiden sløyfes og flyttes til østsiden 

……………… 

 4 Innstilling til den ledige lærerinnepost ved Fredheim skole innstilles:  

1. Anna Andersen 

2. Marie Stormoen 

3. Josefine Amalie Rognved 

21.03.1884 5 Fra Oppsittere på Brøtsø er kommet henvendelse om det ikke finnes 

mer hensiktsmessig å opprette en egen skolekrets for Brøtsø med 

tilliggende øer, en å påbygge Hvasser skolehus. 

 7 Frau skoleårets begynnelse i august måned blir Bjørnevåg skole å 

omdanne til en todelt, således at hvert barn søker skolen 3 dager 

ukenlig. 

22.04.1884 6 Innstilling til besettelse av to ledige lærerstillinger. Ansøkere til 

lærerpost ved Bjørnevåg skole innstilles: 

1. Ole Dæhlie 

2. Ivar Ananias Matheus Rasmussen Grotte 

3. Georg Andreas Johansen. 

Ved Hvasser skole innstilles: 

1. Lorens Amundsen Berg 

2. Anders Kristian Myhre 

3. Ketil Larsen. 

22.04.1884 9 Lærerinne Gjertsen opplyser at det midlertidig skolelokal på Oppegård 

er så åpent det ikke kan holdes varmt og at fornøden reparasjon må 

iverksettes. 

24.05.1884 12 Losoldermann Kruge trekker seg som formann bygningskommisjonen. 

I hans sted velges landhandler Guttormsen. 

18.07.1884 13 Kirkesanger Haag søker om å anta en vikar ved Kirkely skole, da han 

fra nyttår akter å tre tilbake fra sin stilling som kirkesanger og lærer. 

18.07.1884 14 Det av lærer G. Pedersen på Hvasser skolehus grunn oppførte fjøs, der 

nu vil kunne benyttes som vedskjul, besluttes innkjøpt for kr. 70,- 

18.07.1884 15 Lærerinne Agnes Gjertsen bevilges kr. 15,- i husleiegodtgjørelse for 

2. halvår 1883. 

10.09.1885 19 Ansettelse av lærerinne ved Vasser skole var følgende tre innstilt: 

1. Anna Løfqvist 

2. Hansine Sofie Sniks 

3. Anne Karoline Udstad. 



 

 

Datum: Sak nr:  

01.07.1886 10 Innstilling til den ledige lærerinnepost ved Kirkely skole innstilles: 

1. Johanne Hammer 

2. Elise Thalberg 

3. Thora Larsen. 

15.07.1886 11 Budsjett for lærerlønninger og ansatte for 1887: 

1. G. Pedersen                            kr. 120,- 

2. J.A. Larsen                               ”  680,- 

3. Ole Dæhli                                 ”  680,- 

4. Lorens Berg                             ”  680,- 

5. M. Stormoen                            ”   451,- 

6. Anna Løfqvist                          ”   451,- 

7. Kassereren                               ”   100,- 

8. Organisten                                ”   150,- 

9. Belgtrederen                             ”     40,-. 

27.01.1887 3 Da Ole Nilsen, Ildverket (#31903) tross gjentagne advarsler aldri søker 

skolen, blir faren å tilskrive at his forandring ikke skjer, vil han.  

08.11.1888 10 Besettelse av den ledige lærerpost ved Bjørnevåg skole innstilles: 

1. Bernhard Holte 

2. Johan Hanssen 

3. Salve Olsen Næsby 

16.10.1890 20 Alderstillegg for lærerpersonale: 

For lærere i 2den avdeling. 

1 ste grad                   kr. 100,- 

2den grad                    ”  200,- 

 For lærere i 1ste avdeling. 

1 ste grad                   kr.   75,- 

2den grad                    ”  150,- 

            

 21 Amtskolens bugett for 1891 således efter §46: 

Ltr. A av 1ste grad a kr. 72,-: 

    Lorens Berg 

    Bernhard Holt 

Av 2den grad a kr. 144,-: 

   Gullik Pedersen 

   Johan August Larsen 

Lærerinnetillegg av 1ste grad a kr. 50,-: 

   Johanne Hammer 

   Anna Løfqvist 

Den 31. desember 1890 de har vært i skolens tjeneste i 5 ½ år. Hun 

anbefales hertil av skolestyret. 

 

25.11.1890 25 Bjørnevåg skolehus påbygges i likhet med de andre og at en lærerpost 

av lavere grad opprettes,  ved Kirkely og Fredheim skoler opprettes en 

mindre bygning med klasseværelse, unkarsbolig og værelse ovenpå til 

sløydunder-visning. Ved disse skole blir likeledes å opprette en 

lærerpost av lavere grad for hver. Forslag fra den oppnevnte komitè om 

at Bjørnevaag skolehus påbygges i likhet med de andre, og at her 

lærerpost av lavere grad opprettes,Da skolestyret fant å ha en oversikt 

over de hertil medgående utgifter, sammenlignet med, hva opprettelsen 



av en flerhet av småskoler ville koste, besluttes enstemmig: Komiteen 

anmodes om snarest mulig å innkomme med ny betenkning i den 

angivende retning, ledsaget av et skjønnsmessig overslag for hvert av 

de nevnte alternativer. 

20.01.1891 1 Til behandling forelå igjen sak 25 fra forrige år med ny innstilling fra 

den nedsatte. Man enedes om i det vesentlige å fastholde komiteens 

opprinnelige forslag, hvor hovedsaken er: 

1. Bjørnevåg skole påbygges og en lærer av anden lønningsklasse 

ansettes. 

2. Ved Kirkely og Fredheim skole bygges en mindre 

skolebygning med ett klasseværelse og unkarsbolig. Ved disse 

skoler ansettes for hver, 1 lærer av anden lønningsklasse. 

3. Medlemmer, E. H. Røed og J. Sørensen formener at Fredheim 

skole kan gå i sin gamle skikkelse inntil sommeren 1894, siste 

termin for lærerens fulle ikrafttreden. Til dette gikk formannen 

over som subsidiært forslag. Sistnevnte antaes med 2 stemmer. 

20.05.1891 4 Lorens Berg er ansatt som kirkesanger i Kodal, og har oppsakt sin 

stilling fra 1. juni 1891. 

Lærerinne Løfenquist vikarierte i de resterende seks uker av skoleåret. 

 6 Lærerposten av lavere grad ved Fredheim skole blir å avertere ledig på 

tre måneders oppsigelse fra neste skoleårs begynnelse med en lønn av 

kr. 6,- og kost kr. 5,- pr. uke. 

 7 Formannen bemyndiges til å innkjøpe to skolepulter til Bjørnevåg 

skole. 

 8 Formannen meddeler at vedr sak 6, at det ikke går an å bekjentgjøre 

post for mann med en lønning av kr. 11,- pr uke. Posten skal besettes 

med mann eller kvinne. Posten blir å besette av mann på 3 måneders 

oppsigelse fra neste skoleårs begynnelse med en lønn av kr. 18,- + kr. 

6,- for kosthold pr. uke 

02.07.1891 10 Erklæring fra tilsynsutvalgene ved Austheim og Fredheim  om de 

ledige lærerstillinger. Skolestyret henstiller tilsynsutvalget på 

ansøkende J. Wille som en kvalifisert mann. 

 11 Fra kommende skoleår blir Kirkely skole å dele i seks klasser 

 12 Fra Austheims tilsynsutvalg var fremkommet ny innstilling på 

ansettelse av Edvard Wille (født 1862 Hjørungfjord, gift med Anna f. 

1867 i Hiterø. Barn: Alf Herman f 1894, Thorfrid f. 1897 og Erling f. 9/5-1900.) 

 13 Fredheim tilsynsutvalg innstiller følgende: 

1. Edvard Wille  6 stemmer 

2. Johan Tveite   1 stemme. 

16.07.1891 12 Fra Austheims tilsynsutvalg var kommet ny innstilling på nye lærer: 

1. F. W. Sundene    4 stemmer 

2. Edvard Wille       3 stemmer 

14.08.1891 15 Da Edvard Wille ikke ønsket stillingen som lærer, ble enstemmig å 

utnevne Martinius A. Winsvold  (f.1868) ved Fredheim skole. (Var 

gift med Ragnhild f. 1870. Barn: Magnhild f.1896,  Bergljot f.1897 og 

Liv f. 23.01.1899, alle født i Sandsvær.) 

I tilfelle denne ikke antar posten innstilles: Jens Monrad Horgen 

f.1870 i Sem. 

16.09.1891 16 Skolekassens budsjett for 1891: 

G. Pedersen         kr. 820,-  (41 uker á kr. 20,-) 

J. A. Larsen         kr. 820,-  (41 uker á kr. 20,-) 

          + tillegg     kr.    61,75 (123 timer á 50,2 øre) 



B. Holte               kr. 680,-           

          + tillegg     kr.    61,75 (123 timer á 50,2 øre) 

F. Sundene           kr.  820,- 

J. H. Horgen        kr. 656,- 

J. Hammer           kr. 656,- 

A. Løfvqvist        kr. 656,-. Til sammen kr. 5.091,50 

Herfra går ¼ statsbidrag av kr.3.608,- =  ”     902,- 

Avsavn av lærerjord                          kr.   80,- 

Undervisningsmatr.                          Kr. 100,- 

Vedlikehold av skolehusene              ”   100,- 

Ved og renhold                                  ”   560,- 

Brannkontingent                                ”     40,- 

Kassererens lønn                               ”    100,- 

Uforutsette utgfiter                            ”      70,50 

Tilsammen                                        kr. 5.240,- 

==                                                   ========= 

 

Datum: Sak nr.  

02.05.1892 11 Nils Jensen, Sundene klager på lærer Horgen over at han har 

misbrukt sin straffmetoder. Skolestyret besluttet å tilskrive lærer 

Horgen om at han må straffe etter lov og instruks. Samt tilbakesende 

klagen med beskjed at etter de innkomne opplysninger viser hans 

barn en så slett oppførsel i skolen at hvis ikke foreldrene sørger for at 

han forbedrer seg, kan det bli tale om å utvise ham fra skolen. 

03.06.1892 15 Erklæring fra tilsynsutvalgene ved Kirkelys og Bjørnevåg skoler vedr 

ansettelse av lærere: 

• Til annenlærer ved Kirkely: Hans Oskar Hansen Fehn    4 

st. 

• . Til annenlærer ved Bjørnevåg: Sigurd Bryhn (f.18.10.1872)                  

4 st. 

02.08.1892 20 Lærerlønninger: 

1. Pedersen                            kr. 615,- 

2. Larsen                                 ”  741,75 

3. Holte                                   ”  741,75 

4. Sundene                              ”  615,- 

5. Horgen                                ”  492,- 

6. Hammer                              ”  492,- 

7. Løfquist                               ”  492,- 

8. Fehn                                     ”  492,- 

9. Bryhn                                   ”  492,- 

10.04.1894 3 Det besluttes at fra den nye skoleårs begynnelse skal innføres 

Nordahl Rolfsens læsebok. 

27.10.1894 18 Marie Holm innstilles med 4 st. som ny lærerinne ved Austheim 

skole. 

27.11.1895 9 Til ny andenlærer ved Bjørnevåg skole innstilles: 

1. Ole Braavold 

2. Rasmus Rognes 

3. H. Sæle 

Med 7 st. utnevnes Rasmus Rognes. Hvis han ikke antar posten må 

tilsynet komme med nytt forslag. 

27.11.1895 11 Fra 1. januar 1896 er følgende lærere å betrakte som fast ansatte: 

Jens Monrad Horgen og Oskar Fen. 



05.06.1896 13 Da annenlærer  Rasmus Rognes (f.1871) har oppsagt sin stilling, ble 

det foretatt slik innstilling: 

1. Rasmus Frøyen 

2. Johannes Gjeilen                   

3. Øivind  Ellingsen 

Enstemmig besluttes ansatt som annenlærer Rasmus Frøyen. Skulle 

ikke han anta posten, blr Johannes Gjeilen å beskikke. 

   

 
Datum: Sak nr.  

22.08.1896 16 Erklæring fra tilsynsutvalgene ved Fredheim om ledig annenlærer 

post og hadde denne innstilling: 

1. Eivind  Andersen Aalborg 

2. Sigurd Rosenvinge 

3. Olaf Enger 

Innstilt ble nr. 1. Eivind Andersen Aalborg. Hvis han ikke kan ta 

posten, innstilles Olaf Engen.  

03.05.1897 6 Det forelå 22 ansøkninger om den ledige lærerinnestillingen ved 

Bjørnevåg skole. Følgende ble innstilt: 

1. Marie Margrethe Staver 

2. Petra Emilie Steffensen 

3. Amalie Meyer 

Til lærereinneposten utnevnes Amalie Meyer. 

02.04.1897 7 Den i forrige møte utnevnte lærerinne  Amalie Meyer nekter å motta 

posten, og ny innstilling ble foretatt: 

1. Marie Margrethe Staver 

2. Petra Emilie Steffensen 

Enstemmig besluttes til lærerinne ved Bjørnevåg skole å utnevne:   

Marie Margrethe Staver. 

11.10.1897 15 Det forelå 39 ansøkninger om den ledige lærerinnestillingen ved 

Austheim skole. Følgende innstilles: 

1. Ragnhild Hessevik 

2. Magna Aasen 

3. Bertha Fugletvedt 

Det var innkommet en henstilling fra 57 stemmeberettigede om å 

ansette fru Anna Hansen. Med styret betvilte om hvorvidt dette er 

dokumentert, og man fattet følgende beslutning.: Det pålegges 

formannen med en frist av 14 dager å innkalles stemmeberettigede i 

kretsen til et møte for å erfare kretsens mening om å ansette fru 

Hansen til lærerinne eller ikke. 

05.11.1897 19 Resultatet av møte nevnt i sak 15 ble at til lærerinne ved Austheim 

skole  ansettes Ragnhild Oline Hessevik.  

11.10.1898 12 Det forelå 13 ansøkninger om den ledige annenlærer posten  ved 

Kirkely skole, hvor følgende var innstilt: 

1. Joh. Walberg 

2. Alfred Iversen 

3. L. E. Hansten. 

4. Til stillingen innstilles Alfred Iversen. (Han tiltrådte 1/11-

1898 og sluttet 3/11-1899) 

 

 



Datum: Sak nr.  

06.04.1899 6 Det forelå 3 ansøkninger om den ledige lærerinnestillingen ved 

Bjørnevåg skole. Følgende ble innstilt: 

1. Gunhild Halvorsen, Teksten 

2. Berthilde Ekeland, Dybvaag 

3. Ragnild Torp, Drøbak 

Til lærerinne utnevnes Gunhild Halvorsen Teksten. 

 7 Andragende fra lærer J. A. Larsen at ønsker slutte som lærer ved 

Fredheim skole at regne fra 8. april 1899, hvilket innvilges. 

For det tilfelle at herr Larsen eller hans hustru kommer i den stilling 

at de måtte finne seg beføyet til å  ansøke om pensjon, vil skolestyret 

dertil give sin anbefaling.  

05.05.1899 12 Det forelå 9 ansøkninger på den ledige førstelærerstilling ved 

Fredheim skole. Følgende innstilles:  

1. Eivind Aalborg 

2. Johannes Jensen Raanaas 

3. Mathias Olsen Harpestad. 

Til førstelærer ved Fredheim skole valgtes enstemmig: Eivind 

Aalborg. 

 15 Da skolen på Kirkely er overfylt med barn, således at det i klassene 

blir for mange barn, besluttes å inndele skolen i 7 klasser, forsøksvis 

for ett år. 

 16 Sommerferien besluttes å begynne den 8. juli og vedvare til 17. 

august. 

26.07.1899 21 Det forelå 7 ansøkninger fra lærere og lærerinner til den ledige annen 

lærer stilling ved Fredheim. Følgende innstilles: 

1. Frøken Astrid Rud 

2. Frøken Berthilde Ekeland 

3. Herr Hans M. Olve. 

Skolestyret besluttes enstemmig  å la posten ved Fredheim skole 

overgå fra lærer til lærerinne. Ansatt ble Frk. Astrid Rud. 

   

 



 

 

 

Pag 10 hø 

Aar 1916 den 18 sept. holdt skolestyret 

møte i kommunelokalet. Alle medlem~ 

mer var tilstede. 

Hvor da forhandledes : 

 

Oplæstes skrivelse fra lærerinne Sak nr. 49 

frk. Hammer av 8/5 d.a., hvori hun 

andrager om tillatelse til at lade 

sin post betjent med vikar fra 

høstferien til skoleaarets utgang 

i mars 1917. 

Til den ledige vikarpost hadde 

der meldt sig 4 ansøkere. 

Skolestyret besluttet at anta som 

vikar frk. Anna Jacobsen født 

paa Tjømø 17/4-1895, har tatt lærer~ 

prøve ved Elverum læreskole 

1915 og 1916, har dessuten tidligere 

Datum:  

25.10.1889 Til medlemmer av skolestyret ble valgt: 

• Smedmester M. J. Madsen 

• Landhandler O. Bjørnskau 

• Landhandler C. T. Gulliksen 

• Gårdbruker J. Sørensen 

• Gårdbruker  K. Fredriksen 

• Skipsfører H. F. Thorbjørnsen 

Og ved representa<ntbeslutning av 23. januar 1890 

• Skipreder E. H. Røed. 

Som lærernes representant ble valgt: 

• Johan  August Larsen. 

Til formann 1890 ble valgt: 

• Sogneprest von der Lippe og til nestformann  

• Johan  August Larsen. 

Til formenn i tilsynsutvalgene ble følgende valgt: 

• Kirkely krets:     Oscar Bjørnskau 

• Fredheim krets:  Mads J. Madsen 

• Bjørnevaag:        C. T. Gulliksen 

• Austheim:           H. F. Torbjørnsen. 

Til medlemmer av tilsynsutvalgene ble valgt: 

• Kirkely krets:     E. H. Røed, O. Myhre og P. A. Poulsen 

• Fredheim krets:  Fergemann Evensen, fru Amalie Lovise  Jakobsen og  

Søren Nilsen, Maagerø… 

• Bjørnevaag:        fru Mathilde Thorbjørnsen, Hans Olsen, Hellesmo og 

Jørgen Jørgensen, Helgerød. 

• Austheim:  Lærerinne Martha  Susanne Alm, Anton Abrahamsen og  Otto 

Andersen. 

04.03.1890 Andragende fra oppsittere på gården Sundene om opprettelse av ny skolekrets for 

deres gård med nærmeste nabogårder 



tatt middelskoleeksamen med 

karakteren meget tilfredsstillende. 

Beslutningen om frk. Jacobsens 

antagelse som vikar var enstemmig. 

 

Lars 

 


