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Askers kommun. Fiskinge skola (GK:003l)

Handlingarna omfattar åren 1892-1958, verksamhetstid 1893-1951
 
I folkskolestadgan 1842 stod att varje socken på landet skulle ha minst en folkskola, helst fast, med 
godkänd lärare. Det gick att komma runt denna bestämmelse och i stället ha ambulerande (flyttande) 
skolor och detta utnyttjades i Askers socken. I Breven och Bysta fanns fasta skolor tidigt och 1843 
bestämdes på sockenstämma att dessa skolor skulle anses som församlingens och att barn från andra delar 
av socknen kunde få gå i dessa skolor. Det bestämdes också att socknen skulle delas in i två skoldistrikt. 
Det första skulle omfatta Bysta, Biskopskvarn och Boda rotar och det andra distriktet de övriga sju 
rotarna. Mer om Askers skolors historia går att läsa i Vitalis Janssons bok Glimtar ur Askers skolhistoria 
och i Sant och sån´t från Asker. En sjätte årsklass utökades folkskolan med 1888. Det betydde mycket 
mer barn i skolorna och i Asker blev kyrkskolan mest lidande av det ökande barnantalet. Därför kom 
småskolorna i Talby och Fiskinge till. Båda kom igång på hösten 1893. Fiskinge skola var belägen vid 
Östra Kvismarens strand.
 
Fiskinge skolas arkiv upphör läsåret 1951/1952 och övergår till Askers storkommun. Fiskinge skola.
 
Arkivet omförtecknat 2001
av
Britt-Marie Olsson
Arkivarie
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Askers kommun. Fiskinge skola (GK:003l)

D Register och liggare
D1 Betygskataloger 1894--1952

D2 Skoldagböcker 1893--1917

D3 In- och utskrivningsböcker 1892--1958
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Serierubrik

Betygskataloger

Seriesignum

D1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Från höstterminen 1917 är skoldagböcker och betygskataloger inbundna tillsammans.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1894-1917 1 inbunden.
Häri även In- och utskrivningsböcker D3.

2 1917-1952 Storformat
34 häften.
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Serierubrik

Skoldagböcker

Seriesignum

D2

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Från höstterminen 1917 är skoldagböcker och betygskataloger inbundna tillsammans.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1893-1917 - 1893-1910, inbunden.
- 1911-1917, inbunden.
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Serierubrik

In- och utskrivningsböcker

Seriesignum

D3

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1892-1958 Ingår i D1:1.
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