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TVIS SKOLE OG LOKALSAMFUNDET.
Tvis Skole er placeret midt i lokalsamfundet og spiller en central rolle for alle Tvisboerne.
Selvfølgelig spiller skolen den største rolle for de familier, som har børn på skolen. Forældrene
kommer jævnlig på skolen. Via børnene og skolen lærer forældrene hinanden at kende og genererer
nye netværk.
Nogle forældre bliver specielt knyttet til skolen og bliver en integreret del af skolen liv. Det gælder
for medlemmer af skolebestyrelse, klasseforældreråd og for medlemmer af støtteforeningen.
Lokalsamfundet strækker sin rødder dybt ind i skolens indre liv, ligesom skolen skyder sine rødder
ud i lokalsamfundet.
Skolen er ikke kun for lærerne og de børn og forældre som er i den "skolepligtige alder" - men
skolen er for alle beboerne og alle foreninger i Tvis. Det kom tydelig til udtryk sidst i 1980'erne da
Tvis Skole blev et lokalt kulturcenter.

TVIS SKOLE SOM LOKALT KULTURCENTER.
Fra slutningen af 1980'erne fik tankerne om skolen som lokalt kulturcenter stadig større vægt, og
med Folkeskoleloven af 1993 blev kulturcenteraktiviteter en del af folkeskolens virksomhed.
Folkeskolen kan således i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings- og foreningsliv, det
frivillige børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere danne ramme om
lokale arrangementer af kulturel art.
På den måde kan skolen bruges til mere end undervisning og skolefritidsvirksomhed for skolens
børn og unge.
Initiativet til "skolen som lokalt kulturcenter" kom fra daværende skolebestyrelse og med stor
opbakning fra skoleledelsen.
Kulturministeriet tilskyndede til at etablere skolen som lokalt kulturcenter og stillede penge til
rådighed til skoler som ønskede at starter udviklingsprojekter på området. Det var Tvis Skole med
på og udfærdigede en ansøgning, som blev vel modtaget i ministeriet. Ministeriet kvitterede med et
beløb på 170.000 kr. til formålet.
170.000 KR. TIL: TVIS SKOLE SOM LOKALT KULTURCENTER.
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Samarbejde - Samvirke - Åbenhed.
Mellem skolen og lokalsamfundet.
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Start:
7. september 1988

Åbne Værksteder
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Værksteder i starten:
Foto,
Formning/håndarbejde,
sang/musik, data, sløjd og
dukketeater.

Frivillige
instruktører.
10 kr. pr gang for at
deltage.
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TVIS KULTURELLE SAMVIRKE.
Det samarbejde som var sat i gang via kulturcenter forsøget mellem alle lokalområdets foreninger
og institutioner fortsatte efter forsøgsperioden som Tvis Kulturelle Samvirke. Aktivitetsniveauet var
højt i mange år og på skift fungerede repræsentanterne for foreninger og institutioner som et
forretningsudvalg, som for hvert halve år lagde et program for aktiviterne.
Da alle foreninger og institutioner var repræsenteret i samvirket, var det nærliggende, at samvirket
skulle være det fælles stærke talerør for området i forhold til storkommunen. Derfor fik det
kulturelle samvirke også navnet Tvis Lokalråd.
TVIS LOKALRÅD - DET FÆLLES TALERØR UDADTIL.
Borgerforeningen var også med i lokalrådet, og der opstod forvirring om, hvem der repræsenterede
Tvis området udadtil. Normalt er det borgerforeningerne, som er kendt som det fælles talerør for
lokalområdet. Man vedtog, at sådan skulle det også være for Tvis, og lokalrådet blev mere et
samarbejdsorgan for alle om lokale spørgsmål. For at understrege at borgerforeningen var talerøret
udadtil, blev det bestemt at borgerforeningens repræsentant er permanent formand for
Samvirket/Lokalrådet.
Lokalrådet mødes stadig mindst en gang om året. Det lokale blad Pulsen administreres og styres af
lokalrådet. Det er også her man koordinerer mødevirksomhed og fælles arrangementer mellem
deltagerne i lokalrådet.
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Der har også været aktiviteter ud af huset - her fugletur v. Tvis Kloster

Helge Jensen, Erik Sønder, Bent Bak.

Fru Andreassen noterer og
konstaterer, at munken fortsat synger på Tvis Kloster.
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Nedenunder ses de mange aktivitetsmuligheder i det andet år af forsøget - 1989.
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Som det ses af ovenstående - et ganske omfattende og imponerende program.
Aktivitetsniveauet og antallet af værksteder og fælles arrangementer viste sig efterhånden at være
for stort. Antallet af deltagere blev mindre med årene, ligesom ideen med aktiviteter på tværs af
generationer viste sig ikke at kunne holde.
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Den lokale "Højlund".
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TVIS KULTURELLE SAMVIRKE I 2006.

Pjecen her fra 2006 viser at der fortsat var meget liv i samvirket.
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TVIS KULTURELLE SAMVIRKE - 2013.
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TVIS KULTURELLE SAMVIRKE - 2014.
Men Tvis Kulturelle Samvirke er stadig levende her i 2014. Samarbejdspartnerne mødes stadig. Der
er stadig værkstedsaktiviteter og fællesarrangementer. Daghøjskolen, som også var et resultat af
forsøget er vel fungerende.
Et værksted har overlevet helt fra starten i 1988. Det er patchwork og applikationsværkstedet, som
styres af Anna Vestergaard. Værkstedet har nu eksisteret i 27 år.
Værkstedet - "Fælles Spisning" - den første onsdag i hver måned har stadig stor "appetit" blandt
borgerne.

"Motion og Natur" - med forårsture har 10 år på bagen.
Nye værksteder opstår hele tiden. Værkstedet "Interessegruppen for Lokalhistorie" kører på 3.
sæson, mens strikkeværkstedet er i gang med 2. sæson.

Tvis Jagtforeningen har været i sløjdlokalet og holdt trofæ - og hyggeaften på skolen.
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DAGHØJSKOLEN
Har også været med fra starten - og vist sig levedygtig også her i 2014.
Kaldes også 11. klasse på skolen.
Programmet ligger i vinterperioden med foredrag mm. to timer hver 14. dag i et af skolens
klasselokaler. Alle er velkomne, men "eleverne" består naturligvis hovedsagelig af efterlønnere og
pensionister. De tidligere lærere på skolen er ivrige deltagere. Blandt underviserne er nogle af
lærernes tidligere elever.
Program for daghøjskole for sæsonen 2013/14.
Torsdag kl. 09.00 - 10.40
Uge

Dato

Foredragsholder

43

24.10

Anders G. Jacobsen

45

07/11

Bent Bak

47

21/11

Bjarne Jespersen

49

05/12

Per Milling

51

19/12

Agner Lund

3
5

16/01
30.01

Hans Henrik Hjermitslev
Lise Fibiger

Emne
Forud for byrådsvalget
Lokalhistorie: Købmænd og
Brugsen i Tvis 1906 – 2013
Min fødeø Bornholm i for- og
nutid
Naturvidenskabeligt emne +
interaktive tavler i undervisn.
aktuelt stof, herunder ny
skolelov + juleafslutning
'Naturvidenskaben og det
meningsfulde liv: om alt fra
verdensbilleder og jernbaner til
racehygiejne og Menighedsrådets
gaskamre'
Lokalhistorie:

historie ved Tvis Kirke.

Da
Dag

Daghøjskolen i december 2013 - Agner Lund læser julehistorien - Hans Peters Jul.
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FÆLLES ARRANGEMENTER.
Der har været rigtig mange fælles arrangementer i Tvis Kulturelle Samvirke fra starten i 1988 til i
dag.
Her følger en oversigt som viser noget om omfanget og bredden af arrangementer.
1988:

Radiolægen Carsten Vagn Hansen
Idrætslærer Jens Brink Sønderborg Idrætshøjskole
Konsulent Claus Thule Madsen, Scandinavia Development Center.
Sygeplejerske Kirsten Halskov Madsen Radiumstationen v. Århus Kommunehospital.

1989:

Forfatteren Iben Melbye - om livsværdier
Direktør Iver Brændgaard - TV Midt-Vest.

1990:

Pædagogisk og psykiatrisk konsulent Georg Lykke Horsens.
Skoleinspektør Bent Nyborg Kristensen Sulsted.
Svend Ørgaard - Højlunds Forsamlingshus - Tvis mod år 2000.
Praktiserende læge Lars Kabel om stress og angst.
Stadsgartner Carl Aage Sørensen

1991:

Zoolog Lars Henrik Olesen. - kombineret med besøg på skole og fritidshjem om
dagen. Palle Krabbe - Vestfyns Idrætshøjskole - Om idræt og gøgl. Om dagen på
skolen. Om aftenen i kultursalen.

1992:

Sognepræst Lise Brandt Fibiger om bogen: "Ikke uden min datter".
Forfatteren Kirsten Holst om sine romaner. På skolen om dagen

1994:

Økonoma Birgit Jensen. Afslutning af sæsonen med fællesspisning og sang.

1995:

Økonoma Birgit Jensen. Afslutning på sæsonen. Fællesspisning sang og musik v.
Hanne Mortensen.

Antallet af fællesarrangementer er faldet med årene, men mindst hvert andet år afholdes et
fællesarrangement.
I 2011 var der førstehjælp på programmet sammen med Tvis Seniorer ved falckreder Claus
Lundgård.
I 2012 var der er et velbesøgt arrangement i kultursalen med Peter A. G. fra Gnags.
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HÆDER TIL SAMMENHOLDET I TVIS KULTURELLE SAMVIRKE I 2005.

20

TVIS KULTURELLE SAMVIRKE OG KULTURSALEN.
Der er ingen tvivl om, at det gode samarbejde, som var etableret via skolen mellem institutioner og
foreninger var baggrunden for, at man i forening fik Kultursalen som tilbygning til Tvis Hallen i
1992. Salen var et fællesprojekt mellem hallen, børnehave, skole og menighedsrådet.
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SKOLEKOMMISSION - SKOLENÆVN - SKOLEBESTYRELSE.
I et demokratisk samfund er det vigtigt, at forældrene har mulighed for indflydelse på deres barns
skolegang, både formelt gennem valgte organer og mere uformelt i form af kontakt med barnets
lærere. Alle skolens parter tillægger derfor forældreindflydelse væsentlig betydning for den enkelte
elevs udbytte af især den grundlæggende skolegang.
Skolekommission, udvalg med ansvar for en kommunens skolevæsen i perioden 1814-1989; dog
nedlagt i landkommuner 1841-67.
Skolekommissionen var indtil 1933 under præstens ledelse styrings- og tilsynsorgan for et sogns
skolesager. Længere oppe i systemet havde man provsten og amtets skoledirektion. Provsten kunne
til hver en tid komme på inspektion, og undervisningsplaner skulle godkendes af provsten. Herefter
kunne med varierende status lærerrepræsentanter og fra 1949 valgte forældrerepræsentanter deltage
i møderne.
Af skolekommissionens opgaver kan nævnes, at den havde tilsyn med undervisningen, udarbejdede
forslag til skole-, undervisnings- og ungdomsskoleplaner og havde indstillingsret mht. ansættelse og
afsked af ledere og lærere ved skolerne.
I Tvis mødte skolekommissionen op på hver af de 4 landsbyskole 1 eller 2 gange om året, hvor der
blev holdt eksamen. I April måned for store klasse og i oktober for lille klasse. Her mødte hele eller
dele af kommissionen op med formanden i spidsen. Sognepræsten var født medlem af
kommissionen og indtil 1933 også født formand. I mange år var det sognepræst Niels P. M.
Schmidt som satte sin underskrift under undervisningsplaner og eksamensresultatet, sammen med
de øvrige, som var medlemmer af sognerådet eller valgt af sognerådet.
SKOLEKOMMISSION TVIS CENTRALSKOLE 1964 - 1970.
Fra den nye skoles start i 1964 til 1970 var det skolekommissionen i Tvis Kommune, som var det
styrende organ. Kommissionen var valgt blandt sognerådsmedlemmerne. Da Tvis kom under
Holstebro Storkommune i 1970 var det slut med en skolekommission specielt for Tvis Kommune.
Nu var det storkommunen, som fik en fælles skolekommission for alle storkommunens skoler.
I slutningen af funktionsperioden fra 1970 - 90 var storkommunernes skolekommission sammensat
af 5-15 medlemmer med repræsentation af kommunens skolenævn, kommunalbestyrelsen, lærerne
og eleverne.
Skolekommissionen i Tvis 1964:
Hans Larsen, Enevold Jensen, Eskild Frøjk, Signe Svenningsen, Bodil Nielsen, Thomas Petersen.
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SKOLENÆVN OG SKOLEBESTYRELSE VED TVIS SKOLE 1970 - 2014.
Som erstatning for skolekommissionen i Tvis - fik Tvis Skole i stedet for et skolenævn.
Skolenævnet var styrelsesorganet ved folkeskolerne fra 1970-90.Skolenævnet havde en række
formelle kompetencer, bl.a. godkendelse af skolens fag - og timefordeling.
I 1990 blev skolenævnet ved de enkelte skoler erstattet af skolebestyrelser og den samlede
kommission for alle skole i storkommunen nedlagt.
1964 - 1970: Skolekommission for Tvis Kommune (Tvis og Halgaard Skole).
1970 - 1990: Skolenævn for Tvis Skole - Samlet skolekommission i Holstebro Kommune
1990 - 2014: Skolebestyrelse for Tvis Skole.
Skolebestyrelsen er brugernes, især forældrenes, repræsentation i en skoles styrelse.
Skolebestyrelserne, der i folkeskolen pr. 1.4.1990 afløste de hidtidige skolenævn ud fra ønsket om
øget decentralisering og selvforvaltning og større brugerindflydelse, består af fem til syv
repræsentanter for forældrene, valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over de
børn, som er indskrevet i skolen. Hertil kommer to repræsentanter for lærerne og de øvrige
medarbejdere samt to repræsentanter for eleverne, valgt af og blandt skolens elever. Alle
medlemmer har stemmeret. Skolens leder og dennes stedfortræder er sekretær for bestyrelsen og har
ikke stemmeret. Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan kommunalbestyrelsen tilforordne et af sine
medlemmer uden stemmeret. Valgperioden for forældrene og den tilforordnede er fire år og for de
øvrige repræsentanter et år.
Skolebestyrelsen afstikker retningslinjer for og fører tilsyn med den enkelte skoles virksomhed
inden for de rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Den har desuden kompetence til at
fastsætte principper for hele skolens virksomhed, godkender budget og undervisningsmidler,
fastsætter ordensregler og er i et vist omfang involveret i ansættelse og afskedigelse af lærere og
ledere. En skolebestyrelse kan ikke omgøre en skoleleders beslutninger, men den kan gennem
principper sikre en ændret fremtidig praksis, bl.a. ved at fastsætte retningslinjer for såvel
pædagogiske som økonomiske områder, dog således at der er reelle handlemuligheder for
skolelederen.
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, og skolebestyrelsen kan ikke selv beslutte, at
møderne skal være åbne. Heraf følger, at det enkelte medlem ikke må referere, hvad andre
medlemmer har sagt på et møde, og at man frit kan omtale sin egen opfattelse af en given sag,
medmindre der er tale om fortrolige oplysninger. Også elevrepræsentanterne er omfattet af
tavshedspligten.
Spørgsmålet om skolebestyrelsens reelle indflydelse er omdiskuteret, hvad der bl.a. kom til udtryk
gennem en faldende deltagelse ved skolebestyrelsesvalget i 1998.
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FORMÆND FOR SKOLENÆVN OG SKOLEBESTYRELSE 1970 - 2014.

Jens Mortensen 1970 - 1978

Inger Damgaard 1978 - 1986

Aage Mørch 1994 - 2006

Claus Klock 2006 - 2010

Inger Damgaard i 1986 efter 8 år som formand for skolenævnet.

Bent Bak 1986 - 1994

Per Mortensen 2010 - 2014
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Der er valg hvert 4. år til skolenævn og skolebestyrelse. Forud for et valg holder det siddende
nævn/skolebestyrelse er orienteringsmøde. Her kan de fremmødte forældre opstille en liste. Hvis
ikke der kommer flere lister, er de forældre som er opstillet ved orienteringsmødet valgt.
I 1986 var der valg til skolenævnet i Tvis, da der fremkom flere liste. Her præsenteres de opstillede
på liste 2.
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NANA HALGAARD OM SKOLENÆVNSARBEJDE 1982 - 1990
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SKOLEBESTYRELSESMØDE I LÆRERVÆRELSE PÅ TVIS SKOLE I 03-1994:
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I 1994 er der igen valg til
skolebestyrelsen på Tvis Skole.
Forældre i Tvis har opstillet en
fællesliste.
Mejdal og Nr. Felding forældrene
stillede også med en liste.
Vigtig at overbygningseleverne og
forældrene fra Mejdal og Nr.
Felding også blev repræsenteret.
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AAGE MØRCH BLEV FORMAND I 1994.
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SKOLEBESTYRELSEN 2014. - FORMAND PER MORTENSEN.
Når disse linjer skrives er der netop indgået aftale om fredsvalg til den
nye skolebestyrelse, som tiltræder en 4 årig periode den 1. august 2014.
Til forårets opstillingsmøde mødte 50 forældre op og 10 lod sig opstille.
Efterfølgende blev det så aftalt hvem, der skulle have de 7
bestyrelsespladser og hvem der skulle være suppleanter. Fredsvalget skal
derfor ikke ses som et udslag af manglende interesse for det arbejde
skolebestyrelserne udfører.
Faktisk har der ved de seneste valg været stor interesse for at lade sig
opstille, og der har senest i 2006 været gennemført en afstemning med god valgdeltagelse.
Ikke siden den første folkeskolelov fra 1814, som netop i år fejrer 200 år, er der på en gang lagt op
til så store forandringer i børnenes skolegang. Forandringer, som påvirker både lærere og elever og
dermed en meget stor del af de danske familier. Forandringsprocessen kommer til at tage år og
skolebestyrelserne har rig mulighed for at præge det, som gerne skulle blive ”verdens bedste
folkeskole”
I Tvis er skolens lokale forankring både vigtig og væsentlig. Der eksisterer allerede et godt og
tillidsfuldt samarbejde med lokale foreninger og virksomheder. Et samarbejde, som i de kommende
år vil blive større og mere formaliseret i takt med, at børnene skal være længere tid på skolen og
tilbydes den såkaldte understøttende undervisning. Helt konkret arbejder skole og skolebestyrelse
med emnet ”Den åbne skole”. Formålet er at udvikle eleverne mest muligt, såvel fagligt som
menneskeligt/socialt, for derved at kunne ruste dem endnu bedre til fremtiden. Derfor er det helt
naturligt at udnytte de mange resurser som findes i lokalsamfundet.
Netop begrebet den åbne skole er velegnet til at beskrive skolebestyrelsens arbejde. De valgte
forældrerepræsentanter har alle forskellig baggrund og således også forskellig tilgang til
problemstillingerne. Her mødes de privatansatte og selvstændige med de offentlig ansatte og
heldigvis er også forskellige politiske holdninger repræsenteret. Dog snakkes der ikke meget
partipolitik på møderne, men medlemmernes forskelligheder danner som regel baggrund for gode
debatter.
Bestyrelsen har mulighed for at udtale sig om alle forhold vedr. skolen, f.eks. økonomi og
ansættelse af personale og kan desuden fastsætte principper omkring konkrete forhold i den daglige
drift, f.eks. lejrskoler og skole/hjem samarbejde.
Lovgivningen omkring skolebestyrelsens arbejde er skruet således sammen, at der fra skole til skole
kan være stor forskel på den reelle indflydelse. I Tvis er vores klare opfattelse, at der bliver lyttet til
vore synspunkter, ligesom alle forhold af væsentlig betydning bliver forelagt og drøftet på et af de
månedlige bestyrelsesmøder.
Desværre er der i den nuværende og kommende skolebestyrelse ingen repræsentation fra skolerne i
Halgård og Nr. Felding, hvorfra vi modtager elever i 8. og 9. klasse. Heldigvis er der stor opbakning
til forældremøder og andre arrangementer, også fra disse områder.
I 2012 valgte vi at etablere en støtteforening, hvis primære opgave er at indsamle midler til nogle af
de opgaver, som i en presset kommunal økonomi, kan blive nedprioriteret. Det er dog et klart
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princip, at det er en offentlig opgave at drive folkeskole uden brugerbetaling. Derfor yder
støtteforeningen f.eks. tilskud til drift af SFH’ens bus, indkøb af ekstra gymnastikredskaber samt
mikroovne og vandautomater på gangene. Støtteforeningen har også sammen med Færch Fonden
ydet et væsentligt tilskud til anskaffelse af Lego Mindstorm (computerstyret/-programmerbart
Lego) til anvendelse i naturfagsundervisningen i temauger.
Støtteforeningen har ca. 100 medlemmer og ledes af en selvstændig forældrevalgt bestyrelse.

Skolebestyrelsen i Tvis, april 2014

Per N. Mortensen

Eni Noesgaard

Formand

Næstformand

Tvis nuværende skolebestyrelse i 2014

Møde på lærerværelset: Agner Lund, ??, Eni Noesgaard, Lise Nørgaard, Nikolaj Jørgensen.
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Vinni Rokohl, Kent Husted, Allan Brunbakke, Søren Enevoldsen, Jens Lykkegaard.

Formand Per Mortensen
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STØTTEFORENING FOR TVIS SKOLE OPRETTET 2012.

Hvorfor en støtteforening på Tvis Skole?
Baggrund
Det er en offentlig opgave at finansiere driften af folkeskolen, men vi må konstatere, at
kommunerne har knappe ressourcer. Derfor har vi ligesom på mange andre skoler i
skolebestyrelsen for længst åbnet op for muligheden for sponsorering og udarbejdet nogle
principper for dette

Flisarbejdere og hjælp til indkøb og drift af bus til brug i SFH, på Fuglsang og på Skolen.
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En ny vej: Forældreforeningen
Men hvad gør man som skolebestyrelse, når kommunen nu skærer hårdere og hårdere i
skolens budgetter? Lægger sig fladt ned og accepterer, at mere og mere skæres fra og
giver eleverne færre muligheder? Eller tager kampen op og prøver at gå nye veje?
Vi har valgt det sidste. Tvis Skole skal fortsat være kendt for at udklække fagligt dygtige og
stærke elever. Skolen kan godt få økonomien til at hænge sammen – men meget af det
vigtige og udviklende er skåret fra. – Det vil vi godt have tilbage. Derfor har vi sammen
med skolens ledelse besluttet at gå videre af sponsor vejen, som det er sket på flere andre
skoler.
Vi vil have styr på udviklingen, og derfor har vi besluttet at oprette en forældreforening,
hvorigennem man som forældre eller erhvervsponsorer kan støtte op om helt konkrete
tiltag. Det kan fx være:
 Lærkeredens bus
Foreningens
 Ny forhindringsbane
formand her i
 Lego Mindstorm
jubilæumsåret er:
 Legeredskaber
 Interaktive tavler
Steffen Knudsen.

Skolebestyrelsen og skolens ledelse er også repræsenteret i støtteforeningen.

Arbejdslørdag arrangeret af støtteforeningen.

Lego Mindstorm i brug
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KLASSEFORÆLDRERÅD - KLASSEARRANGEMENTER - SAMTALER.
Skole- hjem- samarbejdet foregår på mange andre og ofte mere uformelle niveauer end gennem
skolebestyrelsen.
Skole-hjem-samarbejde.









Skolebestyrelsen har en repræsentant i hver af skolens klasser.
Skole - hjemsamtaler to gange om året om barnets faglige og sociale udvikling.. Klasselærer
+ matematiklærer i grundskolen, klasselærer + faglærere i overbygningen. Skriftlige
elevplaner er udgangspunkt.
På de enkelte klasser oprettes forældreråd bestående af klasselærer og et par forældre.
Afholdelse af forældremøder på de enkelte klasser eller årgange.
Forældre-intra på skolens hjemmeside til kommunikation med hjemmet.
Klassearrangementer.
Åbent hus 12 dage om året.

Skolebestyrelsen har alle årene siden 1990 haft repræsentanter i skolens klasser. De deltager i
klasseforældremøder og er bindeled mellem klassen og skolebestyrelsen.
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KLASSEARRANGEMENTER
Her er bare nævnt nogle få eksempler på klassearrangementer.

39

Fastelavn på 1. b med klasselærer Bent Hune i 1987. I gymnastiksalen.
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Forældrene medvirker.
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2. kl. + forældre på søndagstur til Skovsneglen sommer 1992
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Klasseforældre og klassen på tur til Thorsminde 1995
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Klasseforældre - og klassen på tur. 5. klasse i 1995

1. klasse på tur med forældrene i 1999
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1. klasse på tur med forældrene til området ved de gamle mergelgrave ved Tvis Kloster.

8. klasserne overnattede på skolen i sept. 2012

2. klasse besøgte BM silo i jan. 2012
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KONFIRMANDUNDERVISNING PÅ TVIS SKOLE
I året 1919 tilbød pastor Jens Nielsen, Nr. Felding-Tvis at læse med konfirmanderne i Tvis. Det var
besværligt for konfirmanderne at gå den lange og dårlige vej til Nr. Felding præstegård. Bestyrelsen
for Tvis missionshus havde tilbudt at lægge lokaler til og
tilbage stod så, om sognerådet ville bevilge præsten 200 kr.
årligt i kørselsgodtgørelse. Det ville sognerådet ikke, det
måtte være forældres og værgers opgave at betale præsten.
Tiderne ændrer sig. I 1980, da jeg som ny præst havde
konfirmandunderundervisning med Tvis konfirmander, kom
konfirmanderne i bus til Nr. Felding præstegård.
Menighedsrådet betalte. Få år efter blev den ordning afskaffet
og det blev nu præsten, der måtte tage til Tvis skole hver
tirsdag morgen. Jeg kunne skrive kørslen på mit
kørselsregnskab, så betalte Viborg Stift. Skolen stillede et
lokale til rådighed og jeg kunne låne, hvad der skulle bruges i
undervisningen.
I pastor Nielsens tid var kirke og skole tæt forbundne.
Præsten var formand for skolekommissionen og han skulle
sammen med kommissionen overhøre børnene en gang om
året. Jeg derimod kom som gæstelærer på skolen og havde den glæde at være sammen med lærerne
på lige fod og få råd og opbakning, om der nu var en lille konfirmand, der ikke artede sig. Der var
stor velvilje overfor præstens besøg. Derfor var det med blandede følelser, da jeg i 1993 rykkede
ind i det nye menighedshus. Det var dejligt at have fået sit eget lokale, hvor der var det, der hørte til
konfirmandundervisningen. Og præsten kunne og kan stadig komme på lærerværelset og få gode
råd om nødvendigt. Om end forbindelsen blev løsere, så er der stadig et godt fællesskab mellem
skole og kirke.
I 1992 begyndte det nye tiltag, der kom til at hedde minikonfirmandundervisning. Præst og organist
kom det første år – inden menighedshuset blev bygget- på skolen, som igen samarbejdsvilligt
stillede et lokale til rådighed for de børn fra 3.klasse, der ville være med. Også selv om
undervisningen finder sted udenfor normal skoletid og skolen derfor ikke har været involveret. Men
igen har det været gældende, at var der problemer af den ene eller anden art, har præst og lærer
kunnet snakke sammen. Præsten har altid kunnet få lov til at komme ind i klassen og fortælle om,
hvad minikonfirmandundervisning er og organisten har kunnet kommet for at opfordre børnene til
at være med i kirkens børnekor.
Et stort til lykke med skolens jubilæum og tak for mange års godt samarbejde.
Lise Brandt Fibiger
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FRUGTTANTER.

Frugttanterne er også et eksempel på den nære sammenhæng mellem skolen og samfundet.
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Frugttanterne 2014.

KILDER
1.
2.
3.
4.
5.

Holstebro Dagblad.
Hjemmesiden Tvis Skole.
Brochurer - programmer Tvis Kulturelle Samvirke.
Fotos Ulla Voldbjerg, Bent Bak.
Indlæg v. Per Mortensen og Lise Brandt Fibiger.

