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Camle Virik skole

Gamle Vlrik skcle som ble bJgget etterat skolestyret hadde tedtatt detg 11908.
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vi har snakket med Leiv
Spilde om Virik skolc i gamle
dager. Han hadde mye å for-
telle.

Før' 1910 gikk alle barna
sorn tilhørte Virik, På Sande
skole, I 1908 bestemte skole-
styret at det sktllle bYgges en
ny skolc på Virik. BYgningcn
blc onpfqrt itrc og rcist ned
to ctasjcr mcd kicllcr og loft.
I iorste etasje '/ar det fire
klasserom, gang cg et lite læ-
rerrom og i annen etasje bod"
de lærcrne. Vaktmester had-
de vi ikke. men noe vi kalte
Dedell. Pedellen var som re-
icl en kvinne og hun måtte ta
til takke med et roln og kjøl<-
ken på loitet.

Noen klosette!: hadde vi
ikke, men vi hadde utedoer i
et Iite uthus, g:uttedo, jentedo
og lærerdo. Lærerdoen lå i
midten. På varme soldager
luktct det ikke alltid like godt
og iselve kumr"nen launne vi
opptage noen digre rcite'
beist. Så dere skiønner at sa-
nitærlorholdene var dåriige.

Elevcne på Virik skole
kom fra Virik, Ranvik, Siub,'
Hauan, Bugården og Nygård.
Vi gjkk på skolerl iinnen hver
dag, trc dagcr i uka. Småsko-
lcn hadde som regel fem ti-
mer og storskolen dvs. fjer-
dc, fcmtc, sjette o€i syvende
kla sse hadde scks timer.

For liten piass
Skolcn blc innvict 4. janu-

ar 1910, Ca var elcvta"llct ca.
100 clc\'cr. Barnctir"llct steg
gar.qLe rasit så det bie ad-
skilii.l llcre cttcrhvcrt. I
193.q .,'r.r icinsil,.re sjcnen så
r.;:rskrlig',t l]or r'rittc g-io-

Leiv Spilde har mye å for-
telle om gaml€ dager vcd Vi-
rik skole.

1950 ble det bygci tb lærerbo-
liger. Da Lrle hele annen eta-
sje omgjort til kla"sserom og
et l€ererrom,

Det var som regel to lære-
re og to lærerinner, men den
ene liererinnen hadde vi
sammen med Store Bcrgan
skole-

Det var ikke elektrisk opp-
va-rming dcn gangen, men
vcd den ene la-ngvegScn
eller i et hjørne sto det en
stor svart ovn som ble fylt
opp med ved. Da n.råttc
vaktmesteren stå tidlig opp
om morgenen og kaste inn-
på ved, Senere brukte vi
cgså koks.

.f ente- og gutterekker
Elevene sa"tt på tomanns-

forskjcuig da. Jeg husker da
jcg gikk i småskolen satt
jcntene ved den indre veg-
gen: Vi g'uttene sått 1'ed vin:
duet.

Den første g'ymnastikksa-
len fikk vi i 1968. I gymna-
stikktimene eller utetimene
sam vi kalte det, slo vi ball
ellcr så drcv vi mcd idrett.
Ballckcr om sommcrcn, og
om vinteren gikk vi mye på
ski og av og til på skoytcr.
vi hadde forrcsten den
gangen virkelig flinke id-
rettsfolk. Ihvcrtfall skiløpe-
re og skihoppere ved virik.

Tur til Karisletta og
Granholmen

Skulle vi ut. så tok vi en
tur til Karisletta som det
het den gangen. Vi hadde
med oss saft og va"nn og
maf, og var vi riktig heldig
fikk vi en tur til Grenhol'
mcn også. Nce stort ienger
kom vi ikke.

Vi hadde ikke noen lekc-
apparater: i skolegården. Det
eneste vi ha"dde var en turn-
stang som ble hengt opP
mellom to trær. Ellers måt-
te vi finnc på ting selv.
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r'.rltcr. Hvis dct passrt had-
.'.', i quttc.ckke og jcnlefck-
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