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Text: Redaktionen

Inftir årets sommarnummer av Ledungen, där folkskolans
17 5 - ärsj ubildum uppmärks ammas med fler a arti[ag
sände redaktionsgruppen ut en förftilgan till hembygds-
ftirenin garna och bad om exempel på och beskrivningar
av hur man samarb etar med skolan och använder sig av
egna byggnader och samlin gffii detta arbete. Tyvårr har
gensvaret inte blivit vad vi hoppats på däbara ett mindre
antalftirenin gM har svarat.

Av den statistik som samlats in om skolsamarbetet i värt
Ian framgår det nämligen att bland de 55 fore ningat som

besvarade den enkäten så har 33 ett samarbete med skolan
och nästan lika många har egna samlin gar av skolföremå1.
Hur många som har regelrätta skolmusee r framgår inte
men vi vet att d.et finns ett flertal sådana. Samarbetet som
dessa 55 hembygdsforeningar bedriver med skolan kommer
ett imponerande antal elever till del - totalt 13 200.

De foreningar, nio stycken, som svarat pä redaktions-
gruppens forfr ägan har lämnat ganska olika svar. Vi har
därför valt att sammanställa dessa till en text istället

för att äterge dem var för sig. De nio förenin garna är:
E nh örna he mbygds foreni ng, G rö di nge he mbygds fore ning,
Huddinge he mbygds fore ning, I ngarö he mbygds fore ni ng,

Lovö hembygdsförening, S olna hembygdsförening,
S otholms Härads hembygdsforening, Väddö hembygds-
o ch fornminnes fore ning s amt Ö s seby hembygdsfore nirg.

Ett par av foreningarna har i sina svar valt att fokusera på
själva 17S-års jubildet. Huddinge hembygdsförening ger
i en längre text en översiktlig beskrivning av folkskolans
utveckling sedan starten 1842. Man hänvisar också till
en utgåva i foreningens småskriftserie som handlar om
skolorna i Huddinge genom tiderna. häddö Hembygds-
o ch fo rnminn e sföre ni ng arc anger ar en fotouts tällning
som visar Vdddös skolor genom tiderna. Också Enhörna
hembygdsforning tar fasta på hela perioden och beskriver
socknens olika skolor. Samtidigt framhåller man att
initiativ till skolutbildning togs redan före 1842 genom
att viss undervisning kom igång vid mitten av 7820-ta1et.

Ett sådant enskilt initiativ lyfts också fram av Ingarö
hembygdsförening. Här startades en skola redan på
1770-talet genom släkten Cederström. En inredd skolsal
med bänkar, kateder, grift^eltavlor och plansch er är kärnan
i skolverksamheten hos flera av föreningarna. Hos nägra
ligger skolsalatna i ursprungliga skolbyggnader medan
andra har byggt upp dessa miljöer i andra lokaler. Skol-
salarna används i allmänhet pä wä sätt. Grödinge hem-
bygds före ni ng anordn ar " G amm aldags minilektioner" i
sitt skolmuseum medan till exempel Össeby hembygds-
forening genomflor guidnin gar i den gamla skolbyggnaden
vid kyrkan där också en lärartnnebostad frän 1900-talets
början visas.

Hos nägra av föreningarna ingår också, i samarbetet med
skolorn a, program for eleve rna som inte direkt knyter anIngarö hembygdsforenings skolaerksamhet. Foto: Claes F.fonsson.
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til1 äldre tiders skolgång. Lovö hembygdsforening anordnar

skoldagar unde r maj månad då barn en fär prova på smide

och besöka den nyrenoverade bagarstugan. Solna hem-
bygdsförening har sedan mer än tio år en omfattande
tävling "Vem rret mest om Solna" som pägär över flera
läsår. Ärhgen återkommande är också skolverksamheten

Skolmuseet på Iselsta gammelgård,

"Liten hembygdsdag"som arcangeras av Sotholms Härads

hembygdsförening. Samtliga program som forenin garna

erbjuder skolan är inriktade på lågstadiet det vill säga

årskurs erna 1 till 3 dar årskurs 3 ar vanligast. Det är bara
Solnas hembygdstdvling som också omfattar årskurs 4. I

Bro mellqn generqtioner
Text: B irgitta B ies h eua e I

lJnder folkskolans jubileumsår har länsförbundets
Barn- och ungdomsgrupp haft Folkskolan 175 år som

tema. Vi genomförde ett välbesökt seminarium i februari.
Det var tänkt som en inspiration för foreninga rna för
att arbeta med olika teman och inbjuda till aktiviteter
med skolanknytning. Vi har ju dessutom haft En sagolik
skola, utställningen på Valdemarsudde som utflyktsmål.

Nu i halvtid arbetar guppen vidare och inbjuder till ett
n1'tt seminarium den 19 oktober. Dä fär förenin garna

mojlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Vi
kommer ocksä att praktiskt arbeta med det omfattande
material som finns på hembygd.se.

Många förenin gar har skolmuseer och en del har arbetat
med skolorna under andra former t.ex. med tidsresor.

Hur kan vi vidareutveckla vårt barn- och ungdomsarbete

och byggubroar mellan generationerna? En frägavt
kommer att ställa vid vårt nästa seminarium. I
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