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Fra august 2006 begynder en ny æra for Munkebo Skolevæsen, idet Troelskær-
skolen og Svishaveskolen slås sammen til én skole med navnet ”Skolen ved Noret” 
med kun én skoleleder, Gitte Meulengracht, som bliver den 5. leder af skolen. De 

første var Svend Erik Klint Jensen (1964-1971), Anne Marie Storm (1971-2000), 
Carl Erik Peters-Lehm (2000-2004) og Henning Duchess (konst.) (2004-2005).  

Denne ændring af skolens status er vores anledning til at skildre nogle træk af 
dens ca. 30-årige historie. 

Troelskærskolen blev bygget som en konsekvens af et kraftigt stigende børnetal i 

kommunen, som i begyndelsen af tresserne kun havde én skole, nemlig den ny-
byggede Munkebo Centralskole fra 1958, som i 1964 derfor blev omdøbt til Møl-

kærskolen. 

I august 1964 blev Troelskærskolen med Svend Erik Klint Jensen som skolein-
spektør taget i brug. Den blev opkaldt efter ”Troelskæret”, som lå, hvor Danske 

Bank ligger i dag. Skolen startede med 14 lærere og ca. 200 elever – fordelt på 1.- 
7. klasse. I 1965 blev der oprettet 8.-10. klasse, og i 1974 kom der en realafdeling 
til. 

Ved skolens start var Verner Svens-
son formand for sognerådets skole-

kommission, og han havde en uvur-
derlig betydning for kommunens to 
skoler. 

Han havde stor forståelse for både 
elever og lærere, og han kæmpede 
bravt i den vanskelige situation, 

Munkebo var kommet i i forbindelse 
med etableringen af Lindøværftet, 

hvor mange unge familier med sko-
lesøgende børn i løbet af få år flyt-
tede til kommunen.  

Også sognerådsformanden på det 
tidspunkt, senere borgmester Axel 

Jørgensen, var en god mand for skolerne, idet han til fulde forstod nødvendighe-
den af, at problemerne med de mange børns skolegang skulle løses på en god og 
fornuftig måde. 

Troelskærskolen blev bygget i tre etaper, som afsluttedes i 1964, 1966 og 1970, 
hvorefter det samlede byggeri stod færdigt med tandklinik, festsal med fast scene 
og en meget smuk udsmykning af Peter Brandes. Og i forbindelse med 25-års 

jubilæet i 1989 blev skolen via gaver fra A. P. Møller- og Albanifonden yderligere 
udsmykket af kunstnerne Ida Holm Mortensen og Peter Tybjerg. 
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Frem til 1976/77 voksede skolens elevtal til 850 elever. Da den var projekteret til 
600 elever, måtte man tage utraditionelle lokaler i brug, f. eks. måtte diverse kæl-

der- og depotrum inddrages – ikke altid helt lovligt. Som følge heraf fik Munkebo 
i 1977 sin 3. skole, Svishaveskolen, hvortil man flyttede ca. 200 elever og 10 læ-

rere. 

I perioden frem til 1977 var Troelskærskolens samlede antal lærere vokset til 50. 

Men herefter var kommunens elevtal stærkt faldende, således at der i 1989/90 

var ca. 800 skolesøgende børn i alt. Så store overskrifter kom med jævne mellem-
rum frem i pressen, hvor det blev nævnt, at man skulle nedlægge en skole og 
afskedige lærere. Men i begyndelsen af 1990’erne vedtog man at beholde alle tre 

skoler og samtidig foretage gennemgribende ændringer på Troelskærskolen. 

I forbindelse med indledningen til 

en renovering af pladsen foran bu-
tikstorvet, faldt ”muren” foran 
skolen i 1995. Den havde været en 

torn i øjet på mange, og resultatet 
var at skolen nu åbnede sig mod 

torvet.  

I 1996 blev skolen en del af Mun-
kebo Kulturcenter. Munkebo Bib-

liotek holdt nemlig flyttedag fra 
butikstorvets østlige ende og ind-
rettedes i skolens fløj III. Samtidig 

indrettedes der forsamlingshus i 
den tidligere kantine, og dele af 

kælderetagen blev til fritidsord-
ningen ”Oasen” og ”Ungdomsom-
rådet”.  

Yderligere ændringer i 2005 er at 
skolens idrætsplads er blevet solgt 
til boligbyggeri og gymnastiksalen 

ombygget til sundhedscenter. 

I de senere år har strukturæn-

dringer endvidere betydet at sko-
len ikke længere modtager børne-
haveklasser, men fortsat har ele-

ver fra 1.-10. klasse. De over 800 
elever i 1970’erne er nu skrumpet 

til det oprindelige ca. 200 og an-
tallet af lærere til godt 20. 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

Den vestlige ende af den ”famøse” mur omkring skolens 
legeplads ud mod torvet. Platantræerne står der endnu. 
Billedet er fra o. 1965.  


