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 F - Hovedbøker  1826 - 1875   

 Hovedbøkene er delt i egne bøker for gutter 

og jenter. De inneholder følgende rubrikker: 

elevens nr., elevens navn, 

vaksinasjonsdagen, foreldres og 

pleieforeldres navn og næringsvei, når 

barnet begynte på skolen, oppmøte i 

lesninger, skriveklasser og regneklasser, 

dessuten en anmerkningsrubrikk. 

  

     
L0001 Hovedbok for gutter 1826 - 1845  

        
L0002 Hovedbok for jenter 1826 - 1875  

 Opplysningene om jentene på Son skole er fra 

perioden 01.11.1826 - 20.12.1845. Protokollen 

inneholder i tillegg fortegnelse over bøker skjenket 

av overtollbetjent til Son skole, utlån av bøkene, samt 

Sons barnebiblioteks regnskap i perioden 1869-1875. 

Bakfra inneholder den folketellingen i 1865 med 

navn, alder, fødested og stilling i familien, forsørgers 

yrke 

  

        

 G - Dagbøker  1826 - 1976   

 Egne protokoller for gutter og jenter. 

Inneholder følgende: elevens nr. og navn, 

fravær, årsak til fravær, anmerkninger, 

bihjelpere i lesing, skriving og regning. Fra 

1881 felles protokoller for gutter og jenter. 

Årsintervall 1881-1964 samt at G-26 har et 

tillegg for 1975-1976 

  

     
L0001 Dagbok for gutter 01.11.1826 - 30.06.1834  

        
L0002 Dagbok for gutter 01.10.1834 - 20.12.1845  

        
L0003 Dagbok for gutter 12.01.1846 - 30.09.1856  

        
L0004 Dagbok for gutter 01.04.1857 - 09.03.1868  

        
L0005 Dagbok for gutter 25.01.1868 - 16.05.1881  

 På slutten noen lister med jenter pga plassmangel i 

dagbok for jenter. Bakerst står en oversikt over hva 

elevene har lært siden forrige oppflytning 

01.10.1878, datert 22.09.1880. Hva de har lært er 

delt i øverste, mellomste og nederste trinn 

  

        
L0006 Dagbok for jenter 01.01.1826 - 27.03.1838  
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L0007 Dagbok for jenter 01.02.1840 - 31.08.1854  

 Deler av 1838 og hele 1839 mangler   

        
L0008 Dagbok for jenter 01.11.1854 - 19.12.1871  

 Bakfra liste over utlånte skolebøker    

        
L0009 Dagbok for jenter 08.01.1872 - 21.12.1880  

 Mellomste klasse jenter fra 1880 er overflyttet i 

guttenes protokoll. Liste over Son skoles inventar s. 

87 

  

        
L0010 Dagbok for småbarnsskolen 02.10.1879 - 22.12.1881  

 Både gutter og jenter. Viser bare navn, fødselsdato 

og fravær 
  

        
L0011 Dagbok 16.05.1881 - 15.07.1892  

 På slutten litt om hva de har gått igjennom. 

Inneholder bakfra liste over Son skoles inventar pr 

01.01.1892 med seinere anskaffelser 1885, 1886, 

1887, 1889 

  

        
L0012 Dagbok for 4. klasse 09.01.1893 - 31.12.1913  

        
L0013 Dagbok for 3. klasse 09.01.1893 - 31.12.1914  

 Inneholder også notater om hva som har vært 

gjennomgått i løpet av året 
  

        
L0014 Dagbok for 2. klasse 28.09.1892 - 31.12.1912  

 Inneholder også notater om hva som har vært 

gjennomgått i løpet av året 
  

        
L0015 Dagbok for 1. klasse 01.10.1892 - 24.04.1911  

 Inneholder også notater om hva som har vært 

gjennomgått i løpet av året 
  

        
L0016 Dagbok for 4. klasse 07.01.1914 - 21.06.1930  

        
L0017 Dagbok for 3. klasse 11.01.1915 - 14.12.1932  

        
L0018 Dagbok for 1. klasse 01.05.1911 - 25.04.1925  

 Dagbok for 2. klasse mangler i perioden   

        
L0019 Dagbok for 4. klasse 1930 - 1956  

 Også 6. og 7. klasse for noen år   

        
L0020 Dagbok for 1., 3., 4. og 5. klasse 1931 - 1956  

 Løse dokumenter foran   
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L0021 Dagbok for 3. klasse 1931 - 1942  

 Også 6. og 7. klasse for noen år   

        
L0022 Dagbok for 3. klasse 1937 - 1954  

 Ulike klassetrinn   

        
L0023 Dagbok for 3. klasse 1941 - 1951  

 Løse dokumenter foran   

        
L0024 Dagbok for 1., 2., og 3. klasse 1943 - 1950  

 Løse dokumenter foran (1952-1956)   

        
L0025 Dagbok for 4. og 5. klasse 1956 - 1964  

        
L0026 Dagbok for 4. og 5. klasse 1956 - 1976  

 1 klasse 1956-1957, 5 klasse 1975-1976   

        

 H - Karakterprotokoller  1904 - 1978   

     
L0001 Årsprøveprotokoll 1904 - 1915  

 For hvert klassetrinn en gang i året. Karakterer i 

kristendomskunnskap, norsk muntlig og skriftlig, 

regning, skrivning, jordbeskrivelse, historie, 

naturkunnskap, sang, tegning, håndarbeid samt 

hovedkarakter. I tillegg karakter i flid og oppførsel 

  

        
L0002 Karakterprotokoll for 4. klasse 1908 - 1916  

 Karakterer gitt gjennom året i følgende fag: 

kristendomskunnskap, norsk muntlig og skriftlig, 

historie, jordbeskrivelse, naturkunnskap, regning. 

Ubrukte rubrikker for skrivning, tegning, håndarbeid 

og legemsøvelser. Karakterer også gitt i flid og 

oppførsel, men ikke i evner 

  

        
L0003 Karakterprotokoll for 3. klasse 1908 - 1916  

 Karakterer gitt gjennom året i følgende fag: 

kristendomskunnskap, norsk muntlig og skriftlig, 

historie, jordbeskrivelse, naturkunnskap, regning. 

Ubrukte rubrikker for skrivning, tegning, håndarbeid 

og legemsøvelser. Karakterer også gitt i flid og 

oppførsel, men ikke i evner 

  

        
L0004 Karakterprotokoll for 3. klasse 1908 - 1916  

 Karakterer gitt gjennom året i følgende fag: 

kristendomskunnskap, norsk, regning, flid og 

oppførsel 

  

        
L0005 Karakterprotokoll for 1., 2., og 3. klasse 1916 - 1961  
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L0006 Karakterprotokoll for 1., 2., 4., 6., og 7. klasse 1916 - 1963  

        
L0007 Karakterprotokoll for 4. og 5. klasse 1916 - 1964  

       
L0008 Avgangsvidnesbyrdprotokoll for 4. og 7. klasse 1921 - 1978  

 Protokollene dekker årene 1921-1964, vedlegget 

dekker 1954-1978, her også et foto fra 1978 
  

        

 I - Diverse protokoller  1826 - 1981   

     
L0001 Inventarliste 01.11.1826 - 1928  

        
L0002 Antegnelsebok for besøkende 10.11.1826 - 1852  

        
L0003 Inn- og utskrivningsprotokoll 1939 - 1981  

 Protokoll går til 1963, men med et tillegg for årene 

1980-1981 
  

        

 R - Regnskap, skolesparekassen  1952 - 

1964 

  

     
L0001 Innskuddsprotokoll 1952 - 1964  

 Løse dokumenter foran i boka   

        

 


