
Arbeidsskolen på Korsmo  
 

Korsmo skole har huset mange aktiviteter gjennom tidene, blant annet også en husstellskole. 

På 1930-tallet ble det satt i gang mange kurs for ungdom. Det kunne være korgfletting, 

tjærebrenning, snekring, med mere. I Sør-Odal ble det satt i gang «Arbeidsskolen» i 1933 som 

først var for gutter som et 24 ukers kurs i leide lokaler. Fra 1936 ble Arbeidsskolen utvidet 

slik at det også ble et jentekurs, en husstellskole. På folkemunne ble denne husstellskolen kalt 

«Villinga». I den første tida holdt «Villinga» til i leide lokaler i Korsmo skole.  

I 1936 startet arbeidet med å oppføre en egen Arbeidsskolebygning som skulle romme 

snekkerskolen og husstellskolen, og senere være plass til en smieavdeling. 

I slutten av 1950 ble det vedtatt å bygge om Arbeidsskolen til Framhaldsskole. 

Arbeidsskolebygningen ble bygget om til et bygg med klasserom. Framhaldsskolen ble 

obligatorisk fra 1955 for de som ikke gikk på realskolen. Skolen ble kalt framhaldsskole fra 

1950. Det siste framhaldsskolekullet gikk ut i 1970. 

Realskolen hadde også klasserom i Korsmo skole og i Arbeidsskolen/Framhaldsskolebygget 

fra 1946 og da ungdomsskolen ble opprettet, tok Sør-Odal ungdomsskole over 

Framhaldsskolebygget, eller «Arbeidskolebygget». 

 

Ivar Tovseth husker dette om Framhaldsskolen: 

Jeg vet at det het framhaldsskole fra ca 1950. Jeg gikk der i 1951/1952 og er med på bildet.  

Da var framhaldsskolen frivillig, men fra 1955 ble den obligatorisk for de som ikke begynte 

på realskolen. Det er eksempler på at de som ikke ville gå der da, ble truet med dagsbøter. 

Gutta gikk vanligvis ett skoleår, men noen gikk to år så lenge den var frivillig. Det var en del 

teori, men mest sløyd.  Gutta hadde også noen timer husstell, og en dag i uka smiing. 

Snekkerlinja for gutta ble kalt «flisa». 

 Jentene hadde noe teori, men mest husstell. De gikk bare et halvt skoleår. Det året jeg gikk 

der, var det to kull med jenter. 

Lærere det året jeg gikk der, var Kåre Renmælmo og Bjørg Bredvold. Lærer i smiing var  

Per Fosseng. Det foregikk i hans smie i Lemannsveg.  

 

 



 

Framhaldsskolekullet 1951/52. 

 

 

 

«Arbeidsskolen» fra 1936 på Korsmo, senere «Framhaldsskolen» fra 1950 og til slutt 

«Formingsbygget» Sør-Odal ungdomsskole fra 1970. 


