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 Klausul: Uspesifisert - 60år - 

Forvaltningsloven §13 

  

     

 A - Møtebøker  1859 - 1959   

 Serien er komplett i angitt tidsrom   

     
L0001 Møtebok 13.04.1859 - 03.12.1889  

 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om 

allmueskoler 
  

        
L0002 Møtebok 04.02.1890 - 07.12.1898  

 Løse lapper med angivelse av interessant innhold   

        
L0003 Møtebok 06.02.1899 - 15.12.1914  

 Innlimte avisutklipp med stillingsutlysninger i 

permens innside foran. Noen løse ark fra 

korrespondanse. 

  

        
L0004 Møtebok 08.01.1915 - 29.03.1930  

 Innlimte avisutklipp med stillingsutlysninger i 

permens innside foran. 
  

        
L0005 Møtebok 21.06.1930 - 24.03.1945  

        
L0006 Møtebok 23.05.1945 - 20.06.1951  

        
L0007 Møtebok 23.08.1951 - 04.12.1959  

        

 B - Kopibøker  1890 - 1941   

     
L0001 Kopibok 20.01.1890 - 16.01.1912  

        
L0002 Kopibok 29.02.1912 - 25.11.1924  

        
L0003 Kopibok 24.11.1924 - 15.03.1934  

        
L0004 Kopibok 13.04.1934 - 10.11.1941  

 Løst ark: brev om utleie av Hvitsten skole til NS   

        

 C - Journaler  1890 - 1960   

     
L0001 Journal 17.01.1890 - 23.06.1896  

        
L0002 Journal 23.06.1896 - 20.11.1913  

     

 

   

L0003 Journal 23.12.1913 - 22.12.1920  

 Løse lapper med angivelse av interessante brev   



Arkiv   Vestby kommune, skolekommisjonen/skolestyret 

Aktør   Vestby kommune, skolekommisjonen/skolestyret 

 

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering 

 

        
L0004 Journal 22.12.1920 - 21.12.1923  

        
L0005 Journal 15.12.1923 - 31.08.1927  

        
L0006 Journal 13.08.1927 - 27.08.1932  

        
L0007 Journal 05.05.1932 - 28.03.1935  

        
L0008 Journal 28.03.1935 - 19.02.1938  

        
L0009 Journal 14.01.1938 - 28.08.1941  

        
L0010 Journal 28.08.1941 - 30.01.1947  

        
L0011 Journal 30.01.1947 - 28.03.1950  

        
L0012 Journal 28.03.1950 - 26.09.1952  

        
L0013 Journal 26.09.1952 - 17.03.1955  

        
L0014 Journal 19.03.1955 - 10.05.1958  

        
L0015 Journal 12.05.1958 - 03.10.1960  

        

 D - Saks- og korrespondansearkiv  1866 - 

1964 

  

     

 Da - Saks- og korrespondansearkiv, generelt  
1866 - 1964 

  

        
L0001 Saks- og korrespondansearkiv 1866 - 1891  

 3 mapper   

        
L0002 Saks- og korrespondansearkiv 1893 - 1902  

 3 mapper. Inneholder bl.a. Vestby skolestyres 

innberetninger for årene 1891-1895 og tilsendte 

innberetninger fra andre kommuner. Inneholder også 

læreboka "En liten norsk grammatikk" fra 1897. 

  

        
L0003 Saks- og korrespondansearkiv 1902 - 1903  

 3 mapper. Mange innberetninger fra andre 

kommuners skolestyrer, søknader på ledige stillinger. 
  

        
L0004 Saks- og korrespondansearkiv 1908 - 1913  

 3 mapper. Inneholder beretninger fra andre 

kommuners skolestyrer, ellers korrespondanse om 

skolerute, barn som er plassert i Vestby av 

fattigvesenet i andre kommuner, lønnsforhøyelse for 
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lærere, om "legatskolen", dvs. håndgjerningsskolen i 

Hvitsten mm. 

        
L0005 Saks- og korrespondansearkiv 1913 - 1914  

 3 mapper. Inneholder bl.a. søknader på 

lærerstillinger, kgl. res. som stadfester Vestby 

kommunes vedtekt om tobakkssalg til barn, om 

opprettelse av skoleboksamling, reklame for 

skolemateriale 

  

        
L0006 Saks- og korrespondansearkiv 1914 - 1939  

 2 mapper. Inneholder bl.a. søknader til lærerstilling, 

udatert tegning av lærerbolig, oppgaver over 

opptjent lærerlønn, korrespondanse om barn som er 

bortsatt av andre kommuners fattigvesen eller 

vergeråd, liste over bøker skikket for 

skoleboksamlinger (1939), tegning med forslag til 

utvidelse av vei til Solhøy skole 1935, kjøp av Solhøy 

(også eldre dokumenter), andre eiendomshandler i 

forbindelse med utvidelse av skoler. 

  

        
L0007 Saks- og korrespondansearkiv 1915 - 1939  

 3 mapper. Bl.a. om skoleskytning, søknader om 

høyere lønn, om skolemateriell 
  

        
L0008 Saks- og korrespondansearkiv 1933 - 1943  

 4 mapper. Bl.a. om vedlikeholdsbehov ved skolene 

1934, skoletannpleie, skolekjøkkenopplæring, 

skyssoppgaver, melding for folkeskolen i Vestby 

1938/1939 med opplysninger om antall kretser, 

skoler, elever, videre oppgaver over lærerlønninger, 

reguleringstillegg, ansettelsessaker 

  

        
L0009 Saks- og korrespondansearkiv 1938 - 1942  

 3 mapper. Inneholder bl.a. innberetning for 

folkeskolen i Vestby 1938/1939, årsmeldinger fra 

enkeltskoler, trinndeling på skolene i 1938, 

skoleruter, om skogplanting, referater fra 

tilsynsutvalg og kretsmøter, om engelskkurs, om 

forberedelse til middelskole, inventarlister inkl. 

læremidler ved Erikstad, Såner og Solhøy skole i 

1940, om snøfangere på taket av Hvitsten skole, 

mange rundskriv, bl.a. om tyskundervisning, mye 

regninger. 

  

     

 

   

L0010 Saks- og korrespondansearkiv 1942 - 1944  

 3 mapper. Mye korrespondanse som har med 

forholdene under krigen å gjøre, bl.a. om arresterte 

lærere, skolebarn som hjelp i innhøstingsarbeid, 

mangel på brensel, metallmobilisering, undervisning 
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i sivilt luftvern i skolene, innsamling av medisinske 

planter. Ellers skoleplan for folkeskolene i Vestby av 

1929 med timefordeling og innholdet i fagene for 

hvert trinn, oppgaver over lærerlønn, årsmeldinger 

for enkeltskoler, politirapport om ulovlig 

brennevinssalg 1943 mm. 

     

 

   

L0011 Saks- og korrespondansearkiv, alfabetisk ordnet etter 

innhold 

1943 - 1946  

 3 mapper. En del dokumenter har sammenheng med 

forholdene under krigen som skriv om anskaffelse av 

penner. Ellers om skogplanting, reguleringstillegg, 

rikstilskott fil fritt skolemateriell, vikarer, 

lønnsforhøyelse, oppgaver over lærerlønn, 

årsmeldinger fra enkeltskoler. spesialbudsjetter for 

Vestby skolestyre 

  

        
L0012 Saks- og korrespondansearkiv, alfabetisk ordnet etter 

innhold 

1945 - 1948  

 3 mapper. Bl.a. om bortsatte barn, uforsvarlig 

kjøring av skolebarn til Hvitsten skole, søknader på 

ledige stillinger, protestskriv fra foreldre mot 

nedleggelse av Hølen skole 1947, klassedeling, 

lønnsbetingelser for lærere, folkegave til Kongen. 

  

        
L0013 Saks- og korrespondansearkiv, alfabetisk ordnet etter 

innhold 

1946 - 1949  

 3 mapper. Bl.a. stillingssøknader, om 

framhaldsskolen (opprettelse, siden årsmelding, 

budsjett, inventar og læremidler, innlosjering og 

skyss), mm.), gymnastikkinspeksjon av Vestby, 

Hvitsten, Hølen og Solhøy folkeskoler, klage fra 

kretsformannen i Hvitsten på lite tilfredsstillende 

kjøring av barn 1949, antall barn i hver skolekrets 

1949, plantehakker til skogplanting som gave, Vestby 

kommunale skoletannklinikk, om barn med nedsatt 

hørsel 1948, rikstilskott til lærerlønn, protest fra 

foreldre i Erikstadbygden mot å sende småskolebarn 

til Solhøy skole, midlertidig nedleggelse av enkelte 

skolekretser 1947, 

  

     

 

 

 

 

   

L0014 Saks- og korrespondansearkiv, alfabetisk ordnet etter 

innhold 

1948 - 1950  

 4 mapper. Bl.a. årsmeldinger for enkeltskoler, 

innberetninger for hele kommunen, tilpassing av 

normalplan for landfolkeskolen til Vestby 1948, skyss 
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av skolebarn, lærerlønn, lærerkurs for kommunene i 

Follo, ansettelsessaker, instruks for skolelegen 1949, 

årsmeldinger for skoleboksamlingene 1948/1949. 

        
L0015 Saks- og korrespondansearkiv 1950 - 1963  

 3 mapper. To er ordnet alfabetisk etter innhold. De 

inneholder bl.a. søknad til brenselsnemnda om koks 

til Vestby skole 1951, klassedelingsoppgaver, 

ansettelsessaker, dugnad på tømmerhogst på 

Ødemørk til tilbygg på Solhøy skole. Den tredje 

inneholder skolebygninger 1950-1962 med bl.a.  

tegninger av Solhøy skole, leie og utleie av skolerom 

1952-1962, byggeplaner 1956-1963. 

  

        
L0016 Saks- og korrespondansearkiv 1951 - 1964  

 5 mapper. To er ordnet alfabetisk etter emne, resten 

kronologisk. Inneholder bl.a. navn på elever sluttet i 

1951, budsjettforslag. 

  

        

 Db - Saks- og korrespondansearkiv, årsprøver og 

eksamener  1893 - 1964 
  

        
L0001 Prøver, eksamener og stilbøker. Norsk og regning 1893 - 1939  

 Fra hvilke skoler er ikke angitt.   

        
L0002 Besvarelser til årsprøver og eksamener i norsk diktat, 

norsk stil og regning, korrespondanse 

1937 - 1964  

        
0001 Årsprøver, Vestby skole 1939 - 1939   

        
0002 Årsprøver, Erikstad skole 1939 - 1939   

        
0003 Årsprøver, Hvitsten skole     

 Uten år, men sannsynligvis samme tidsrom som de andre 

skolene, 1937 eller 1939. 
  

        
0004 Årsprøver, Garder skole 1937 - 1939   

        
0005 Årsprøver, Solhøy skole 1939 - 1939   

 Noe er uten år   

        
0006 Årsprøver, Såner skole 1937 - 1939   

        
0007 Korrespondanse om eksamen, avgangsprøver ved folkeskolen og 

framhaldsskolen 

1953 - 1964   

     

 

   

 Dc - Saks- og korrespondansearkiv, diverse  1942 

- 1963 
  

 Arkivmaterialet er tilkommet i ettertid   

        
L0001 Saks- og korrespondansearkiv    
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0001 Saks- og korrespondansearkiv 1942 - 1963   

 Inneholder blant annet eksamensbesvarelser, endel 

personalopplysninger, om aktivitetsdager (bla hopprenn/slalåm), 

om film/skolefjernsyn, om ny linjedelt ungdomsskole i Såner mv. 

3 mapper 

  

        

 F - Diverse protokoller  1883 - 1943   

 Fortegnelser over undervisningspliktige barn 

er lagt her. De kunne også vært lagt til den 

enkelte skole, men minst en protokoll 

inneholder fortegnelser fra flere kretser 

  

     
L0001 Fortegnelse over undervisningspliktige barn, 

Kirkebygdens skolekrets 

1890 - 1903  

        
L0002 Fortegnelse over undervisningspliktige barn i alderen 

7-15 år, Tannum skolekrets og Galbybygden 

skolekrets 

1903 - 1943  

 Muligens Vestby krets fra 1937-1943   

        
L0003 Fortegnelse over undervisningspliktige barn, 

Erikstadbygdens skolekrets 

1890 - 1893  

        
L0004 Fortegnelse over undervisningspliktige barn i alderen 

7-15 år, Hvitsten skolekrets 

1890 - 1905  

 Inneholder også løse flyttemeldinger   

        
L0005 Fortegnelse over undervisningspliktige barn i alderen 

7-15 år, Garder skolekrets 

1890 - 1906  

 Garder skole hadde i 1906 52 barn, 27 i øverste avd., 

13 i mellomste og 12 i småskolen. 
  

        
L0006 Fortegnelse over undervisningspliktige barn i alderen 

7-15 år, Såner skolekrets 

1891 - 1921  

 Inneholder løse flyttemeldinger   

        
L0007 Protokoll over abnorme barn 1883 - 1904  

 I dette tilfellet døvstumme og "åndssvake"   

        

 P - Personalforvaltning  1925 - 1967   

     
L0001 Protokoll over læreransettelser 1925 - 1967  

 Løse avisutklipp, stort sett stillingsannonser.   

        
L0002 Personalkort 1923 - 1963  

        

 R - Regnskap  1805 - 1961   

     

 Ra - Skolestyrets regnskap  1959 - 1961   



Arkiv   Vestby kommune, skolekommisjonen/skolestyret 

Aktør   Vestby kommune, skolekommisjonen/skolestyret 

 

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering 

 

        
L0001 Anvisningsbok 1959 - 1961  

        

 Rb - Vestby skolekasses regnskap  1805 - 1936   

 Kunne også vært lagt på herredskassa.   

        
L0001 Regnskap 1805 - 1858  

        
L0002 Regnskap 1914 - 1928  

 Er inndelt i konti. Løse ark, til dels 

herredskassererens korrespondanse, til dels 

regnskap. 

  

        
L0003 Regnskap 1928 - 1936  

 Er inndelt i konti. Løse ark, til dels 

herredskassererens korrespondanse, til dels 

regnskap. 

  

        

 Y - Skjemaer     

     
L0001 Uutfylte skjemaer, alfabetisk etter innhold    

 Uten datering. Flere eksemplarer av hver   

        

 Z - Referansemateriale (arkivlister, 

instrukser, avisutklipp, etc.)  1891 - 1897 

  

 Mye udatert   

     
L0001 Lærebøker 1891 - 1897  

 I de fleste skolefag. Dateringen viser til utgivelsesår   

        
L0002 Stavetabeller    

 Udatert. For forskjellige skoletrinn. Både gotiske og 

latinske bokstaver 
  

        
L0003 Tegninger og plansjer 1897  

 Noe er udatert. Typetegninger av skolehus til 

forskjellig antall elever og med lærebolig. Plansjen 

"Flaggermus og pungdyr" 

  

        

 


