Wenersborgs
Elementarskola för
flickor

Enligt stadsfullmäktiges protokoll var
skolans uppgift ”… att fylla de anspråk
på bildning, som vår tid ställer på
qvinnan, samt göra henne skicklig att
intaga en aktad plats inom samhället
och familjen.”

Det är i skolan som historia
skapas, men det är i arkivet den
bevaras.

Utbildningen för unga kvinnor under
denna tid var mycket begränsad, den
högre utbildningen var framför allt till
för männen. Allt eftersom tiden gick
blev behovet av en flickskola allt större.
I början av året 1875 beslöts det
slutligen att en Flickskola skulle införas i
Vänersborg. Skolan var klar att invigas
senare samma år, den 15 september
och man tog in 48 elever och 10
frielever.

Skolan blev uppskattad och vann snabbt
allmänhetens förtroende, redan två år
senare hade antalet elever nästan
dubblerats. På grund av den kraftiga
ökningen av elever blev lokalerna för få
och skolan blev tvungen att flytta. Den
nya byggnaden öppnades på Vallgatan
och var redo att invigas den 3
september 1885.

Materialet som söktes igenom var från
sent 1800‐tal och tidigt 1900‐tal.
Vi upptäckte att variationen på åldrarna
i klasserna var mycket stora.

Någon som var sju år gammal kunde gå
i samma klass som till exempel någon
som var 14 år.
Det verkade inte finnas något specifikt
ålder på när man skulle börja skolan.
Det förekom att flickor började i
flickskolan vid 17 års ålder, dock var
detta inte så vanligt. Medelåldern på
Vänersborgs flickskola var i genomsnitt
10 år, medräknat alla klasser, 1 ‐ 7.

Stora skillnader förekom också när det
kom till antalet elever per klass. Det
förekommer klasser med så få elever
som fyra stycken, men också klasser
som innefattar 29 elever. Det
vanligaste var en klass på 10‐16 elever.
Varje klass hade en lärarinna som
ansvarade för just den klassen,
motsvarande dagens klassföreståndare
och handledare. Det fanns en lärare i
varje ämne. En lärare i engelska, en i
svenska och så vidare.

Kristendomen är inte ett ämne, man
har i stället lagt till ämnet i en kurs
som heter ”religionskunskap”.
Vi står inte längre tillsammans och
sjunger morgonbön.
Det är i så fall någonting man kan
välja till i form av ”körsång”.
En flickskola är en skola där det
framförallt går flickor. Men det har
förekommit en hel del pojkar i
registren. Detta är då bara på lägre
nivåer, i den så kallade
förberedande skolan. Det rörde sig
om 42 % pojkar i de förberedande
klasserna under åren 1879, 1899,
1909 och 1919.

De böcker som används hittas på Vänersborgs
Kommunarkiv;
Flickskolan Katalog 1879-1937 D1a:1
Flickskolan Katalog 1949-1959 D1a:3
Flickskolan Inskrivningsbok 1875-1914 D1b:2
Flickskolan Betygskatalog 1898-1913 D2a:2

De ämnen man läser i skolan ser
relativt liknande ut, förutom några få
ämnen.
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