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GLÄDJE  OCH  VEMOD  I  LOFTA  SKOLAS 
SISTA  AVSLUTNING

Se även:

www.tjust.com/lofta/skola/2011/LoftaSk.pdf

www.tjust.com/lofta/skola/main.htm

Det var stor uppslutning i Kyrkan när Lofta skola 
hade sin sista avslutning torsdagen 16:e juni 2011. 
På många håll har det varit en hård debatt om skol-
avslutning skall hållas i kyrkan, den skall ju vara 
trosneutral. Men så inte i Lofta där kyrkan är den 
naturliga platsen. Där finns ingen annan lokal som 
rymmer så mycket som flera hundra personer.

Diakon Ingela Astvall höll ett avskedstal där hon 
påpekade att det var en sorgens, men också en 
glädjens dag. 

Eleverna sjöng. Föräldraföreningens ordförande 
Åsa Yxklint tackade alla föräldrar som hjälpt till 
att hålla skolan igång och i bra skick. Personalen 
fick blommor och applåder.

Rektor Magnus Bengtsson önskade i sitt tal alla 
lycka till.

De sånger som sjöngs var följande:
 Psalm 201.
 Sommarsången.
 Öppna dina ögon.
 Idas sommarvisa.
 Here comes the sun av Beatels.
 Himlen är oskyldigt blå.
 Psalm 199.
 Sol, vind och vatten.
 Vi har pluggat färdigt, varefter de 
    rusade ut ur kyrkan.

Eleverna i sjätte klass fick personliga rim och var 
sin ljusstake som avskedsgåva.

Tillbaka på skolan bjöds alla på saft, kaffe och tårta 
och så spelade man sedvanlig brännboll.

Lars Cornell.

Lofta förskola och skolans föräldraförening

Lofta föräldraförening har varit en ideell förening 
som omfattar både förskolan och skolans barn. 
Föreningens syfte är att kunna hjälpa till med att bla 
ge barnen en trygg miljö och främja utvecklingen 
under skoltiden, vara en kontaktlänk mellan sko-
lan/kommunen och hemmen.

Styrelsen består av sju föräldrar som väljs in på 
årsmötet som brukar hållas i mars månad. Styrelsen 
har sedan tre till fyra möten per termin. Föreningen 
deltar även i Nätverksträffar med andra föräldra-
föreningar i kommunen och ledningen för Barn- 
och utbildningsnämnden.

Styrelsen Lofta skola år 2011:
Ordförande. Åsa Fält-Yxklint       
Sekreterare. Anna Andersson
Kassör. Eva Grenfeldt
Övriga ledamöter: Mats Karlsson, Cecilia Ekström, 
Susanne Grahn och Anders Lindfors. 
Personalrepresentant.  Lena Urbo  

ÅRTAL I LOFTA SKOLAS HISTORIA
 1804 Skola inrättas i gamla fattigstugan nadanför kyrkan.
 1832 Nils Engström, f i Lofta 1794 och bosatt i Engstad var Loftas första Lärare.
 1842 Kungl förordning om skolväsende.
 1845 Första skolhuset i Lofta byggs enligt 1842 års folkskolestadga.
 1849 Ett fattigt barn från var rote erbjudes fri skolundervisning.
 1862 För första gången avlönas skolläraren (Becker) med 300 RDB
 1880 Skolpojkar och do flickor erhåller var sitt hemlighus (dass) vid Lofta skola
 1917 Lofta skola tas i bruk 1917 och används till 1956.
 1954 Lofta nya skola invigs.
 1954 Fårö skola läggs ned.
 2002 Lofta skola bäst i Sverige, får pris för miljöarbete ‘Grön flagg’ med 
  Lofta ekoby och Itis som står för InformationsTeknologi I Skolan.
 2011 Lofta skola läggs ned. Skolavslutning 2011-06-16.
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Kan du berätta om de här bilderna?
lars@wesee.se
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Så är det slut och man tågar ut en sista gång.
Nu återstår tårta och brännboll på skolgården.

Några elever fick personliga rim upplästa. 
Är det tillåtet att publicera dem här?
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Diakon Ingela Astvall ser glad ut. Men kanske ändå, 
finns det inte ett litet vemod i blicken?

Jag som gjort det här bildmontaget heter Lars Cornell. 
Jag gick i Lofta skola 1942 - 1947 då jag började i 1:5 på 
Västerviks realskola.
Klass 1 och 2 var på den tiden där församlingshem-
met ligger nu. Lärarinnan hette Elmqvist och bodde 
i samma hus.
Klass 3 och 4 var i röda skolbygnaden södra delen. 
Lärarinnan hette Ebbesson, hon var ”majestätisk” 
men snäll ändå.
Klass 5 och 6 var också i röda huset alldeles vid hällrist-
ningarna. Läraren hette Söderberg och han var också 
kantor. En gång skulle han lära oss hur man lägger in 
en buss (tobak). Han tyckte att vi behövde kunna det. 
Men egentligen var det nog han som var snusnödig.
Klas 7 var i Nygård skola. Där var flera lärare. En av 
dem var Lindén som senare blev riksdagsman (s). 
Birgitta Elltorp i Segersgärde var också lärare där en 
tid.
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