Haderup skole
Af tidligere viceinspektører Ingrid Hauch og Ole Skriver (med tilføjelse af Erik Søgaard)
I midten af 1950-erne besluttede det daværende sogneråd for Haderup – Fårbæk – Feldborg at erstatte de fire
mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og Neder
Feldborg (Teglborg) med en centralskole, baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var Hempel, Lemvig,
der i øvrigt har præget Nordvestjyllands skolebyggeri, således også – og samtidigt - Feldborg Centralskole.
Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye lokaler taget i
brug. Der var 5 almindelige klasselokaler + skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastiksal og desuden
et lille lærerværelse med glaspartier ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor sportsplads.
Personale skulle ansættes. En ung lærer søgte skoleinspektørstillingen og hans kone en lærerstilling, det var
Bodil og Knud Elbrønd Pedersen. Fra de små skoler kom frk. Noes og lærer Hald. Yderligere blev Minna
Andersen og Martin Just Andresen ansat. Disse lærere plus vikarer – lærerstuderende ”på græs” – dækkede
undervisningen i de første år og i 1963 kom Agnete og Ole Skriver.
Fra skolens start blev Kristian Knudsen (Kesse) ansat som pedel.
Elever, der efter 7. klasse ønskede at tage realeksamen, havde hidtil måttet tage til Vinderup eller Viborg.
Dette var uhensigtsmæssigt og tidskrævende, og efter nogen diskussion blev det besluttet at starte realskole i
Haderup i 1965 og 8.-9. klasse skulle undervises i Feldborg. Første realklasse dimitterede planmæssigt i
1968.
Lokalemæssigt var de første år vanskelige og præget af en del lokaleskift. I 1967 indviede man en ny tværfløj indeholdende vestibule, fysiklokale samt fire klasselokaler.
I tresserne ansattes yderligere: Sune Christensen, Søren Andresen, Niels Andersen, Ingrid og Knud Erik Jensen, Birthe og Wagner Gothelf.
I 1970 blev elever fra Grove overflyttet til Haderup og ligeledes samledes alle overbygningsklasser (8.-10.
kl.) også her, så i 1971-72 måtte en ekstra klassefløj tilføjes. Endelig opførtes i 1976 biblioteksfløjen inklusiv
kontorer og lærerværelse. Samme år som Haderup Hallen stod færdig – trods vejrgudernes mærkbare uvilje.
Idræt blev flyttet til hallen og den gamle gymnastiksal blev ombygget til sløjd og motorlære. Den ene lærerbolig blev i 1972 inddraget til den nystartede børnehaveklasse.
På personalesiden rejste nogle lærere, og da elevtallet steg, blev lærerstaben udvidet med: Mogens Eiskjær,
Esther Gammelgård, Linda Hoffmann, Jørgen Nydam, Ingrid Hauch, Ruth Nørrisgaard Linde, Betty Iversen,
Ketty Dueholm, Helen Myhre, Christa Borg, Svend Linde, Bent Jørgensen, Bodil Widriksen, Mogens Styhr,
Alex Skovsted, Søren Thing og Kirsten Eriksen, og desuden fik skolen sin første sekretær, Bodil Pedersen.
I løbet af 1980-erne skete der ikke store bygningsændringer, og kun få lærere forlod stedet, så der var kun
enkelte ansættelser. På lærersiden blev Jette Sigby-Larsen og Anton Høegmark ansat, og skolesekretæren
blev Hanne Jacobsen. Pedeljobbet blev ledigt og blev overtaget af Jørgen Jensen.
I perioden fra 1990 til 2000 blev fysiklokalet renoveret, og EDB blev indført. De ældste af lærerne gik på
pension bl. a. Knud Elbrønd Pedersen i 1993 og Ole Skriver i 1999 og nye, unge lærere blev ansat: Jeanette
Lynnerup, Niels Lynnerup, Solveig Strunck, Anja Thingvad og Rikke Møller Nielsen. Jørgen Nydam blev
skoleinspektør i 1996 og Ingrid Hauch blev viceinspektør i 1999.
Få år efter årtusindskiftet blev 10. klasse flyttet til Aulum, og der var yderligere et vigende elevtal, hvilket
medførte få ansættelser: Henrik Væring og Carsten Madsen, selv om flere havde nået pensionsalderen.
I 2006 og 2007 fik skolen en større renovering, så bygningerne bedre kunne passe til nutidens undervisning.
I maj 2008 blev en ny skoleleder, Erik Søgaard, ansat og året efter fik en ny viceskoleleder, Per M. Larsen,
stilling på Haderup Skole. I perioden 2008 til 2010 gik en del lærere på pension eller fandt andet arbejde, og

derfor blev Marianne Dahl Nørgaard, Martin Oue Christensen, Helle Thalund, Berit Faurby, Susanne Korsgaard Knudsen og Michael Pødenphant ansat.
- Og skolen er naturligvis i fortsat udvikling, både i forhold til pædagogik, personale og fysiske forhold.

