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Ekeby-Gällersta storkommun. Ekeby-Gällersta grundskola (SK:003j)

Handlingar omfatter tiden 1956 - 1971
 
Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och 
Gällersta kommuner.
Vid kommunindelningsreformen den 1 januari 1971 fördes den gamla Ekeby kommun till Kumla 
kommun, medan Gällersta-delen gick in i Örebro kommun.
Storkommunens arkiv har delats, i de fall detta lät sig göras, mellan Örebro och Kumla.1950 beslutade 
riksdagen om nio års skolplikt. På grund av den oenighet som fanns om skolan bestämde man sig för att 
inte direkt övergå till något nytt. Istället drog man igång en försöksverksamhet med ”enhetsskola”, vilket 
var vad man kallade den skolform som skulle ersätta folkskolor, realskolor, fortsättningsskolor och alla 
andra sorters skolor som fanns vid den tiden. Problemen var dock att det fanns olika åsikter om till 
exempel vilken typ av kunskap som skulle läras ut i skolan. Och kunde det fungera att alla fick samma 
skolgång – oavsett social bakgrund, hur duktig man var i skolan eller om man planerade att studera vidare 
eller inte.
Redan innan försökstiden var över bestämde man sig för att införa den nya sortens skola, som kom att få 
namnet ”grundskola”. Riksdagen fattade beslut om detta 1962 och samma år kom en ny skollag och en 
skolstadga. Tanken med grundskolan var att alla elever skulle gå i samma sorts skola, med samma 
läroplan (lgr 62). Grundskolan skulle vara uppdelad i tre stadier: lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. 
Betygen i grundskolan följde en femgradig skala med sifferbetyg, där 1 var lägst och 5 det högsta 
betyget.  Under de första sex åren var alla ämnen gemensamma, medan man i sjuan och åttan valde 
mellan olika tillvalsämnen, till exempel språk eller svårare kurs i matematik och engelska. Från början 
var nionde klass uppdelad på olika ”linjer”, där åtta stycken var allmänna och yrkesförberedande och en 
till för de som skulle gå vidare till gymnasiet. I och med den nya läroplanen som kom 1969 (lgr 69) 
slopades uppdelningen i nian, och istället infördes ett högstadium som var sammanhållet för alla. Vissa 
tillvalsämnen fanns dock kvar, som språk, ekonomi, teknik eller konst.
 
 
De första sifferbetygen börjar tillämapas 1965 i Ekeby-Gällersta grundskola.
 
Arkivet har ordnats och förtecknats under tiden 1970-1971 av Torsten Eriksson, Per Olof Broström och 
Astrid von Elern under stadsarkivarie Torbjörn Kjölstads ledning. Arkivet har kompletterats under 1998 
av Leif Persson.
 
Arkivet omförtecknat oktober 2016
av
Britt-Marie Olsson
Arkivarie
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Innehållsförteckning

Ekeby-Gällersta storkommun. Ekeby-Gällersta grundskola (SK:003j)

D Register och liggare
D1 Betygskataloger

D2 Betygskataloger slöjd

D3 Klasslistor



Ekeby-Gällersta storkommun. Ekeby-Gällersta grundskola (SK:003j)Arkiv

Serierubrik

Betygskataloger

Seriesignum

D1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1963-1970 Grundskoleklasser från höstterminen 1963 till vårterminen 1970, 
1 omslag.
 
Häri även
D2 Betygskataloger slöjd och D3 Klasslistor
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Ekeby-Gällersta storkommun. Ekeby-Gällersta grundskola (SK:003j)Arkiv

Serierubrik

Betygskataloger slöjd

Seriesignum

D2

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1956-1967 - Fortsättningsskolekurser 1956 - 1961, 5 häften.
- Klass G6, 1966 - 1967, 1 häfte.
 
Ingår i D1:1.
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Serierubrik

Klasslistor

Seriesignum

D3

Serieanmärkning

Serien i arkivkartomg

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1970-1971 Klass 6G.
Ingår i D1:1
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