Krokemoa skole 50 år

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Krokemoa skole ble
etablert i 1966. Dette var
på mange måter en slags
avslutning på en stor
skolesatsing i Sandar
kommune.

Star VIII
Denne båten ble bygget to år før vår egen museumsbåt
Southern Actor på Smiths Docks i Middlesbrough, og fanget
hval for kokeriet «Rossen» fram til sesongslutt i 1960. Dette
bildet er tatt i isen ved levering av hval til kokeriet en av de
siste sesongene. Ofte ved slike leveranser ved skutesida sto
frivakta ved rekka og tok bilder av fangsten. Og hele mannskapet var avhengig av «parten», det vil si den delen av lønna
som ble bestemt av et godt fangstresultat.
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koleinspektør Torstein Bjarvin
ble tilsatt i Sandar midt på
1950-tallet og satte straks i gang
med fornying av folkeskolene i
kommunen. De fleste skolene i kommunen besto av gamle og lite funksjonelle
skolebygg, og kun en skole hadde gymsal, nemlig Sande skole. Det ble også
satt i gang en stor boligutbygging i kommunen, noe som krevde større skolekapasitet. Det var spesielt to store utbyggingsområder som pekte seg ut Mosserød og Krokemoa / Nygård. Dette førte
til at det ble opprettet to nye skolekretser med nye skolebygg.
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Krokemoa skole
Tomten til skolen ble utskilt fra kommunens eiendom Steinmo. Arbeidstittelen
på skolen i byggeperioden ble Steinar
skole (etter Steinmo). Navnet på skolen
ble vedtatt av et enstemmig Sandar skolestyre 20. desember 1965 og det ble altså Krokemoa. Da hadde avisene brukt
dette navnet en tid allerede. Den 15. februar 1966 behandlet kommunestyret
navnesaken det var fire navneforslag:
Krokemoa, Krokemoen, Krokemo og
Krokmo. Det ble en debatt om skrivemåten, men det endte med at Skolestyrets navn ble vedtatt og godkjent.
Skolen ble tatt i bruk høsten 1966, og
begynte beskjedent med 9 klasser. Elevene kom fra boligområder som tidligere
soknet til Virik skole og Haukerød skole.
Skolen vokste raskt på grunn av boligutbyggingen og skoleåret 1975/76 nådde
man toppen med 20 klasser. Elevtallet
sank etter hvert og da Førstad skole ble
nedlagt i 1981 ble disse elevene overført
til Krokemoa (senere er dette endret).
Det ble så foretatt en større utbygging i
Krokenskogen på 1990-tallet og elevtallet økte sterkt igjen.
Skolen har i alle år vært svært opptatt
av å bygge gode oppvekstmiljøer i skolekretsen og har i alle år hatt et aktivt og
godt samarbeide med foreldre, nærmiljø og kommunale etater. Dette har vært
vellykket og kretsen framstår i dag som
et attraktivt og godt sted å bo og vokse
opp.
Skolen har hatt flere markerte ledere
som også engasjerte seg i både politikk
og som ledere innen idrettsbevegelsen
både lokalt og nasjonalt. Leif o. Hopland
var skolens første rektor (12 år), senere
skolesjef i Skiptvedt og Kristiansand.
Ørnulv Bjercke var rektor i 23 år, en pådriver innen skoleutvikling, fagforeningsarbeid og håndballadministrasjon
både lokalt og nasjonalt. Dag Virik også
kjent skolemann og ressursperson
innen skoleutvikling og pedagogikk var
rektor i 6 år. Skolens nåværende rektor
er Trygve Norskog.

Hanefar fra Haneholmveien
En hane galer i vilden sky
ved soloppgang når dagen er ny
han spankulerer blant sine høner og brisker seg så flott en kar
se så flott en kam og hale han har.
Og et fantastisk ky-ke-li-ky
det høres over hele Sandefjord by.
Men reven fra skogen ligger på lur
og har laget et hull i hønsebur.
Så neste dag ble det ingen ky-ke-li-ky
og alle forsov seg i Sandefjord by.

1992: Rektor Ørnulv Bjercke og kontorfullmektig Irene Eriksen inspiserer resultatet av Helsedirektørens barnepris i 1992.

Interimskirke i gymsalen
Da Bugården menighet ble opprettet i
1973 hadde den ikke kirkebygg. Det ble
derfor etablert Interimskirke i gymsalen
på Krokemoa, og kirken brukte skolens
lokaler til sine aktiviteter på kveldstid
og i helger. Dette varte i sju år fram til
1980 da ble nybygde Bugården kirke tatt
i bruk.
I 1981 startet skolen opp med «Fritidshjem», en forløper for skolefritidsordningen, mange av erfaringene fra «Fritidshjemmet» ble brukt som modell når
man utformet og etablerte skolefritidsordningen - SFO. SFO finnes vel nå ved
de fleste av landets skoler.

At hanen gikk bort er et savn.
nu er Haneholmveien bare et navn.
Men du verden så lang den veien er.


Skoleutvikling
I 1992 begynte skolen med forsøk med
6-åringer i skolen. Dette ble seinere en
modell som ble brukt da det ble obligatorisk med seksåringer i skolen fire år
senere. Skolen har også vært pådriver i
pedagogisk utviklingsarbeid og undervisningsorganisering som for eksempel
utvikling av teamarbeid, lærersamarbeid og klasseorganisering. Elevenes
læring har alltid vært et viktig satsingsområde for skolen, allerede på 1980 tallet satset man på EDB (data) som det het
den gangen. Man opprettet eget data-

80-tallet: Datainnføring i administrasjonen. F.v. underv.insp. Eigil Skalleberg, rektor

«Barn hjelper barn» i 2001: Elever laget et stort maleri som illustrerte solidaritet med
elever ved Ztukia skole, Alytus i Litauen - målet for aksjonen.

rom, og etter hvert ble alle klasserom utstyrt med datamaskiner. Alle elever fikk
dermed svært tidlig ta del i den teknologiske utviklingen og benytte det i egen
læring.

«Barn hjelper barn» var å gi elevene innsikt i
viktigheten av å vise internasjonal forståelse og å vise solidaritet med medmennesker
som ikke har hatt de samme mulighetene
som oss.
Aksjonene ble en suksess og det ble et
unikt samarbeid mellom elever, foreldre,
nærmiljøet og skolen, - og ikke minst førte

Ørnulv Bjercke, kontorfullmektig Irene Eriksen og dataveileder Dag Arne Larsen.

Solidaritetsskolen
I 1979 startet skolen det første skolepro-

sjektet «Barn hjelper barn». Siden har
det vært såkalte «Aksjoner» hvert tredje
år. I 1992 fikk skolen tildelt «Helsedirektørens barnepris» for sin innsats med
skoleprosjektene. I forbindelse med aksjonene har det vært utarbeidet undervisningsmateriell som har vært benyttet
av skoler over hele landet. Ideen bak

det med seg et internasjonalt kontaktnett.
Det ble opp gjennom årene samarbeidet
med ulike humanitære organisasjoner og
opprettet kontakter i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa. Skolen hadde også i noen år
elevutveksling med Volstrup skole, Sæby i
Danmark.
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