Utskrift-konsept 01.11.08..

Statens spesialskoler 1825 – 1992.

Forord.
Denne oversikten bygger i hovedsak på arkivopplysninger fra besøk i Riksarkivet og de seks
statsarkivene i årene 1996 til 2003. Oversikten var opprinnelig ment som et hjelpemiddel for
sakkyndige i KUD og Utdanningsdirektoratet i arbeidet med billighetserstatninger. Etter hvert
har det blitt større etterspørsel etter oversikten, bl.a. fra kommunale myndigheter og advokater
i forbindelse med erstatningsordninger, og fra studenter og andre som er interessert i denne
delen av historien.
Oversikten er stort sett begrenset til de spesialskolene som staten drev, eller der staten har hatt
ansvar for elevopptak. Skillelinjene mellom statlige, fylkekommunale, kommunale og private
spesialskoler kan imidlertid være vanskelig å trekke. Den eldste skolen av dem alle,
Trondhjems offentlige Døvstuminstitut, senere Trondheim offentlige skole for døve, var en
ren statsinstitusjon allerede fra starten i 1825. Senere ble spesialskolene gjerne startet som
privatskoler, eid og drevet av privatpersoner eller stiftelser, men med større eller mindre
statlig tilskudd og til dels med statlig oppnevnt tilsyn. Etter abnormskoleloven av 1881
overtok staten etter hvert de fleste spesialskolene og skolehjemmene, først som regel
skoledelen, senere også internatdelen.
Verneskoler under sosialdepartementet er tatt med, likedan enkelte sentrale skoler som ikke
har vært drevet av staten.
Nesten alle skolene har skiftet navn en eller flere ganger. Skolene er omtalt under det navnet
de hadde i 1992, eller det året de ble overført eller nedlagt. Eldre navn er lagt inn som søkeord
i den alfabetiske tabellen.
Oversikten er ajourført frem til 1992. Etter den tid skulle staten i prinsippet ikke drive egne
skoler for spesialundervisning. Imidlertid fortsatte de fleste døveskolene sin ordinære
virksomhet, først som avdelinger under statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene,
senere under StatPed.

Sigvald Løkeland.
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Tabell I: Spesialskoler etter kategori.
Skoler for synshemmede.
Gløshaugen offentlige skole for døve, Trondheim. 1881 – 1918.
Huseby utdanningssenter for synshemmete, Oslo 1861 – 1992 –
Lønviks Arbeidsskole for Konfirmerte Blinde, Oslo. (1882 – 1901)
Arbeidsskolen for voksne blinde piker i Kristiania. 1899 – 1964.
Tambartun skole, Melhus 1886 – 1992 –.

Skoler for hørselshemmede.
Alm offentlige skole. 1948 – 1979.
Bergen Døvstuminstitut/ Døvstummeskole 1850 – 1895.
Bjørkåsen skole, 1942 – 1992 – 2005
Briskeby videregående skole, Oslo. 1956 –
Hamar offentlige skole for døve 1882 – 1936.
Hjemmet for døve, Andebu.
Hunstad skole for hørselshemmete, Bergen.
Kongstein videregående skole. 1946 –1992 –
Kristiansand døveskole, 1850 – 1893
Nedre Gausen skole 1881 – 1992 –
Nermo skole 1951 – 1979.
Skådalen skole, Oslo 1848 – 1992 –
Trondheim offentlige skole for døve. 1825 – 1992 –
Tunghørtklassen i Ålesund ble startet 23.08.67.
Vikhov skole, Malvik, 1958 – 1992.

Skoler for talehemmede.
Bredtvet senter for logopedi, Oslo 1919 – 1992 –
Elton skole, Raufoss 1956 – 1992.
Halmrast skole 1949 – 1992.

Skoler for elever med lærevansker.
Austjord offentlige skole, Hønefoss, 1925 – 1969.
Birkelid skole, Brennåsen ved Kristiansand, 1957 – 1992 –.
Breidablikk skole, Lillehammer 1964 – 1976 Breili videregående skole, Sandefjord, 1967 – 1992
Eidsberg spesialskole 1964 – 1977 – 1992.
Eikelund skole, Bergen, 1882 – 1992 –
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Ekne videregående skole, Ekne, 1960 – 1992 – .
Eknetun skole, Ekne, 1951 – 1982.
Frydenhaug skole, Drammen. 1959 – 1978 –
Glitrehaug skole, Gol
Godvik offentlige spesialskole, Bergen 1961 – 1975.
Greåker spesialskole 1966 – 1977 –.
Haug skole, Bekkestua.
Haugesund spesialskole, 1966 – 1977 – 1980.
Horg skole, Larvik. 1959 – 1978 – .
Hunstad skole, Bergen. 1881 – 1985.
Jadar skole, Sandnes 1967 – 1995.
Jeløy skole, Moss. 1962 – 1977 –
Kjelle videregående skole, Bjørkelangen, 1942 – 1993 –.
Kleivan videregående skole, Stjørdal 1953 – 1991.
Krossen skole, Kristiansand, 1964 – 1977 –.
Lahellemoen skole, Fredrikstad. 1961 – 1977
Langbakken videregående skole, Hemnesberget, 1959 – 1992.
Lunde skole, Dypvåg ved Tvedestrand, 1936 – 1992.
Molland skole, Grimstad 1965 – 1978 –.
Nordstumoen videregående skole, Stai, 1958 – 1992 – .
Notodden spesialskole, Lisleherad.
Otta spesialskole, Opprettet 1967.
Ramsvik skole, Stavanger.
Rana spesialskole, Mo
Røstad skole, Levanger, 1877 – 1992 –
Skedsmo spesialskole, Strømmen.
Skjelmerud offentlige spesialskole, Grue, 1961 – 1977 – 1989.
Skramstad spesialskole, Vang på Hedmark.
Solheim skole, Lunner, 1947 – 1992.
Stavanger spesialskole 1963 – 1977 – 1981.
Stenmalen skole, Tønsberg. 1959 – 1978 – 1993.
Søreide skole, Gloppen, 1974 – 1992 –.
Tjaberg offentlige spesialskole, Sander. 1962 – 1977 – 1992.
Torshov skole, Oslo, 1876 – 1992 –.
Trondheim kommunals spesialskole, Nedre Bakklandet 40.
Tveiterås Arbeidsskole, Bergen, 1901 – 1916.
Tveiterås skole, Bergen, 1964 – 1977 –.
Uthauen skole, Skien. 1960 – 1978 – .
Vold videregående skole, Gausdal, 1953 – 1992 – 1999.
Øverby skole, Gjøvik, 1934 – 1992 – .
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Skoler for elever med adferdsvansker og verneskoler
Bastøy skolehjem – Verneskole.
Borre offentlige skole, Borre 1965 – 1980.
Bærum offentlige skole 1900 – 1953 – 1978.
Dillingøy gård ved Moss. Verneskole fra 1951.
Elvemo skole, 1960 – 1992.
Falstad skolehjem 1895 – 1942 – 1949.
Hassel skole, Skotselv 1920 – 1992.
Leira skole, Bjørkmyr, Trondheim. 1900 – 1982.
Lillegården skole, Eidanger. 1957 – 1992 –.
Lindøy skole 1886 – 1992 – 1995.
Rogneby skole, Kraby 1900 – 1992 –.
Røvika skole, Fauske, 1963 – 1992.
Sandfallet skole, Alta. 1978 – 1992.–
Solhaug offentlige skole, Melbu i Nordland. 1958 – 1972.
Sævarhagen skole, Stord, 1964 – 1992.
Toftes Gave, Helgøya 1841 – 1949.
Trogstad skole, Skreia. 1939 – 1992 –.
Ulvsnesøy skole, Vaksdal 1881 – 1982.
Varna skole, Sperrebotn. 1909 – 1992.
Øvsttun skole, Fana/Bergen 1961 – 1992.
Åsgård skole, Øvre Eiker 1942 – 1992.

Tabell II: Spesialskoler alfabetisk, med nærmere opplysninger og
søkeord.
Alm offentlige skole. 1948 – 1979. Hørselshemmete.
Alm skole i Norderhov, adresse Jevnaker, ble opprettet 1948 av Utdannelsesfondet for unge
døve og tunghørte. Formålet var opprinnelig å hjelpe evnerike unge døve og tunghørte
ungdommer til videre teoretisk utdanning etter folkeskolen. Staten overtok skolen i 1952.
Navnet ble samtidig endret til Alm offentlige framhaldsskole for døve og tunghørte.
Skolen ble nedlagt 31.12.79.
Austjord offentlige skole, Hønefoss, 1925 – 1969. Elever med lærevansker.
Privat institusjon fra 1925, statsbidrag fra 1930. Austjord var den første statlige yrkesskolen
for elever med lærevansker. Skolen hadde bare gutter.
Skolen ble nedlagt 1969.
Bakketunet skole  Haugesund spesialskole
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Balchens skole for døve  Skådalen skole.
Bastøy skolehjem – Verneskole under sosialdepartementet.
Bergen Døvstuminstitut/ Døvstummeskole 1850 – 1895.
var en privat skole for hørselshemmete, opprettet og drevet av Lars August Gleditsch 18501857. Deretter ble skolen overtatt av Nils Christian Waage, som drev skolen til han døde i
1892. Skolen åpnet 15. oktober 1850 i Cort Piilsmug. Etter noen år flyttet man til
Nygårdshøyden, deretter til Nygaten 5. Skolen hadde ikke internat. Utenbys elever bodde på
pleiehjem eller ble innkvartert privat.
Skolen ble nedlagt 1895.
Bergen kommunale spesialskole  Hunstad skole.
Bergen kommunale spesialskole for hørselshemmete  Hunstad skole for hørselshemmete.
Bergen kommunale Aandssvageskole  Hunstad skole.
Bergen offentlige skole for døve  Bjørkåsen skole.
Birkelid skole, Brennåsen ved Kristiansand, 1957 – 1992 –. Elever med lærevansker.
Birkelid offentlige skole ble opprettet som statsskole i 1957. Skolen overtok eiendommene
etter Sørlandet Barnehjem, som var drevet av Norsk Misjon blant Hjemløse. Denne
institusjonen hadde flyttet til Kristiansand S, og tatt navnet Fredheim.
Nye skole- og internatbygg ble tatt i bruk i 1971. Fra 1977 var navnet endret til Birkelid
skole.
Skolen ble offisielt nedlagt 1992. Samtidig ble Birkelid kompetansesenter opprettet, med
ressurser fra Birkelid skole og Lunde skole (sd).
Bjerkely  Bærum offentlige skole.
Bjerketun offentlige skole  Bærum offentlige skole.

Bjørkåsen skole, 1942 – 1992 – Yrkesskole for hørselshemmete.
Bergen offentlige skole for døve var en yrkesskole for døve gutter, opprettet 1942. Skolen
holdt til i Vestre Tovgate 20a i Bergen. Skoleåret 1972/73 flyttet skolen til nye lokaler ved
Nesttun i Bergen, og tok navnet Bjørkåsen offentlige skole. Fra 1992 er Bjørkåsen en del av
Vestlandet kompetansesenter.

Borre offentlige skole, Borre 1965 – 1980. Gutter med atferdsvansker. Verneskole under
sosialdepartementet.
Nedlagt 1980.
Borre offentlige skole for døve  Nermo skole.
Bredtvet senter for logopedi, Oslo 1919 – 1992 – Språk og talevansker.
Granhaug offentlige skole for barn og ungdom med talefeil var en statlig skole fra den startet
Filnavn: Statens_spesialskoler1825_til_1992.doc

Side 5/20

på Lysaker i Bærum 21. 05.1919. Virksomheten ble flyttet til Bredtvet da nybyggene der sto
ferdige i 1967, og navnet endret til Spesialskolen for talehemmete. Eiendommen Granhaug
ble fortsatt drevet, nå som internatavdeling. Navnet Bredtvet senter for logopedi ble tatt i bruk
i 1976.
Fra 01.08.1992 er navnet endret til Bredtvet kompetansesenter, samtidig som Halmrast skole
er innlemmet som en avdeling under senteret.
Breidablikk skole, Lillehammer 1964 – 1976 - . Elever med lærevansker, eksternatskole.
Lillehammer spesialskole åpnet 1964. Skolen skiftet navn til Breidablikk skole i 1973.
Skolen ble overtatt av Lillehammer kommune i 1976.
Breili videregående skole, Sandefjord, 1967 – 1992. Elever med lærevansker.
Breili ungdomsskole ble opprettet som en avdeling under Tønsberg offentlige spesialskole
1966. Skolen hadde ikke internat. Året etter fikk skolen egen styrer. I 1977 ble navnet endret
til Breili videregående skole.
Skolen ble nedlagt 1992.
Briskeby skole og kompetansesenter  Briskeby videregående skole.
Briskeby videregående skole, Oslo. 1956 – Hørselshemmete. Privat skole.
Privat skole for hørselshemmete, drevet av Norges Hørselsvern. Åpnet 1956 under navnet
Norges Hørselsvern Frogner Handelsskole. Realskoletilbud fra 1960, gymnas fra 1963.
Flyttet til Eilert Sundts gate samme år. Tok navnet Briskeby videregående skole i 1973.
Drives etter privatskoleloven.
Fra 1993: Briskeby skole og kompetansesenter.
Buskerud offentlige skole, Buskerud skolehjem  Hassel skole.
Bærum offentlige skole 1900 – 1953 – 1978. Jenter med atferdsvansker.
Institusjonen åpnet 1900 med adressen Vegger i Tomter (Østfold). Navnet var den gang Det
Søndenfjeldske mildere Skolehjem for forsømte Piker. I 1902 flyttet institusjonen til
Valstradbråten i Skedsmo, og deretter til Asker i Bærum 1904. (Tidl. Asker seminar). Navnet
var Bærum skolehjem i årene 1904 – 1945. Særavdelingen Granum ble åpnet 1919, og
barneavdelingen Bjerkely 1929. Fra 1945 til 1953 var navnet Bærum offentlige skole. Skolen
ble overført til sosialdepartementet som verneskole fra 1.7.1953, og navnet samtidig endret til
Bjerketun offentlige skole. Skolen var nedlagt fra 1962 til 1964, da den ble gjenåpnet og
drevet av sosialdepartementet etter lov om psykisk helsevern av 28.04.61.
I 1978 ble skolen nedlagt som statsinstitusjon, og overlatt til fylkeskommunal drift.
Christiania Blindeinstitutt  Huseby utdanningssenter for synshemmete.
Christiania offentlige blindeskole  Huseby utdanningssenter for synshemmete.
Christiania offentlige skole for døve  Skådalen skole.
Den nordenfjeldske blindeskole  Tambartun skole.
Det Søndenfjeldske mildere Skolehjem for forsømte Piker  Bærum offentlige skole.
Dillingøy gård ved Moss. Tidligere institusjon for anbringelse av omstreiferbarn.
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(St.prp,nr.1- 1947- 1948: ”For tiden landsvikleir”)
Overført til sosialdepartementet som verneskole 1951.
Drammen offentlige spesialskole  Frydenhaug skole.
Drangedal offentlige skole  Lillegården skole.
Eidsberg spesialskole 1964 – 1977 – 1992. Elever med lærevansker, eksternatskole.
Skolen åpnet 1964. I 1977 ble navnet endret til Heggin skole. Samtidig ble skolen overført til
interkommunal drift.
Skolen ble nedlagt 31.07.1992.
Eikelund skole, Bergen, 1882 – 1992 – Elever med lærevansker.
Jakob Sæthres institutt for Ånssvage Børn ble opprettet 1882 og drevet som privatskole.
Staten overtok skolen 1.4.1901, og navnet ble da endret til Eikelund offentlige
Aandssvageskole. Før siste verdenskrig var navnet endret til Eikelund offentlige skole. Ordet
offentlig ble sløyfet i 1977.
Skolen ble nedlagt 1992, men virksomheten fortsetter ved Eikelund kompetansesenter.
Ekne offentlige framhalds- og yrkesskole  Ekne videregående skole.
Ekne offentlige skole  Se Eknetun skole
Ekne videregående skole, Ekne, 1960 – 1992 – . Elever med lærevansker.
Ekne offentlige framhalds- og yrkesskole for gutter åpnet 1960, ved at videregående avdeling
ved Ekne off. skole (barneskolen) ble skilt ut og fikk status som egen skole. Skolen hadde
lokaler i Øvergården, like over Ekne offentlige skole (Eknetun). Fra 1975 var navnet Ekne
videregående skole.
Skolen ble nedlagt 1992, men fortsetter sammen med Røstad skole (sd.) som Ekne
kompetansesenter.
Eknetun skole, Ekne, 1951 – 1982. Elever med lærevansker.
Ekne offentlige skole åpnet 1951 i ominnredete bygninger etter Falstad skolehjem, Falstad
fangeleir og Falstad landssvikleir. Da Ekne offentlige framhalds- og yrkesskole for gutter ble
skilt ut som egen skole i 1960, ble navnet endret til Ekne barneskole for evneveike. I 1976 ble
navnet fastsatt til Eknetun skole.
Eknetun skole ble nedlagt 01.08.1982, og ressursene overført til Ekne videregående skole.

Elton skole, Raufoss 1956 – 1992. Språk- og talehemmete.
Stepperud skole for sentrale språkvansker startet i et pensjonat og en nedlagt folkeskole på
Bøverbru i 1956 . Skolen skulle avlaste Granhaug offentlige skole. I 1961 flyttet skolen til
Raufoss og fikk navnet Elton offentlige skole for barn med sentrale språk- og taledefekter. I
1973 var undertittelen endret til skole for barn med sentrale språkskader. Navnet Elton skole
ble tatt i bruk i 1977.
Elton skole fortsatte sammen med Øverby skole som Øverby kompetansesenter i 1992
Elvemo skole, 1960 – 1992. Evenskjær i Troms. Lærevansker – atferdsvansker.
Elvemo offentlige skole åpnet som internatskole for elever med lærevansker i 1960. Navnet
Elvemo skole ble tatt i bruk i 1976. Skolen endret etter hvert status, og fikk i 1983 navnet
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Elvemo skole, skole for elever med atferdsvansker.
Skolen ble nedlagt i august 1992.
Falstad opdragelsesanstalt for forsømte gutter  Falstad skolehjem.
Falstad skolehjem 1895 – 1942. (1949)
Falstad opdragelsesanstalt for forsømte gutter ble opprettet 1895 av Stiftelsen Falstad med
bidrag fra og Trondhjems Brændevinssamlag (70.000 kr.) og Trondhjems Sparebank (10.000
kr.). Trondhjems Fengselsanstalt hadde kjøpt Falstad gård (Nedre Ekne) for formålet i 1891.
Den første eleven kom 5. februar 1895.
Anstalten brant ned 4. oktober 1895 De 11 guttene ble anbrakt på Rustgården og senere på
Eidesøren i Skogn. Brennevinssamlaget bevilget i 50.000 kroner til nye bygg i 1896,
sparebanken 5.000 kroner. Elevene tilbake i nytt bygg på ny tomt etter ca 1 år.
I 1900 fikk institusjonen status som skolehjem, og fra 1901 ble Falstad drevet for statens
regning. De store eiendommene ble innkjøpt av staten for 85.000 kroner i 1910, og navnet
endret til Falstad skolehjem i 1912. I krigsårene 1941 – 1945 drev tyskerne Falstad fangeleir
(Konsentrasjonsleir/ ”Polizeihaftlager”) i bygningene. Skolehjemmet fortsatte en tid i
nabobygningen ”Øvergården”, men ser ikke ut til å ha hatt elever etter 1942. Etter krigen var
skolen i gang en kort tid før justisdepartementet overtok bygningene. Fra 1. februar 1947 til
1. februar 1949 ble bygningene brukt som landssvikleir, deretter tilbakeført til
skolehjemsdirektoratet. Etter omfattende ombygging ble Ekne offentlige skole ”for
tilbakestående barn” (sd.) åpnet i de gamle skolehjemsbygningene i 1951.
Fana spesialskole  Tveiterås skole.
Fauske offentlige skole  Røvika skole.
Foldin  Bastøy
Fredrikstad offentlige spesialskole  Lahellemoen skole.
Frogner Handelsskole  Briskeby videregående skole.
Frydenhaug skole, Drammen. 1959 – 1978 – Elever med lærevansker, eksternat.
Drammen offentlige spesialskole åpnet 1959 i Kirkegaten 9. Skolen holdt til i Bragerhagen 43
fra 1960 til 1973, og i Nedre Storgate 46 fra 1973 til den flyttet til Frydenhaug 1975. Navnet
ble endret til Frydenhaug skole 1.1.1975.
Skolen ble avviklet som statsskole i 1978, men fortsatte som interkommunal spesialskole for
7 kommuner.
Frøy skole  Horg skole.
Gausdal offentlige skole  Vold videregående skole.
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Glitrehaug skole, Gol
Skolen ble startet 1964, og het Gol offentlig spesialskole fram til 1976 da navnet ble endret til
Glitrehaug skole. Skolen ble avviklet i 1992. Dette var en barneskole for elever med
lærevansker. Skolen hadde både internat og eksternat. Den lå i Gol kommune, Buskerud
fylke.
Gløshaugen blindeskole  Tambartun skole.
Gløshaugen offentlige skole for døve, Trondheim. 1881 – 1918.
Lyngs Taleskole for Døve i Trondheim startet 1. september 1882 som privatskole i Frue
Stræde 1. Fra 1883 var adressen Frue Gade 3..
Staten overtok i 1897, og endret navnet til Gløshaugen offentlige skole for døve. Skolen
hadde status som barneskole for det Nordenfjeldske.
Skolen ble nedlagt 1918, og elevene flyttet til Trondheim offentlige skole for døve (sd).
Godvik offentlige spesialskole, Bergen 1961 – 1975. Elever med lærevansker,
eksternatskole.
Skolen ble opprettet 1961 i tidligere Laksevåg kommune. Elevene kom fra Laksevåg, Askøy,
Fjell og Sund kommuner.
Skolen ble avviklet 1975, og elevene overført til den nye Loddefjord skole, avd. A.
Gol offentlige spesialskole  Glitrehaug skole.
Granhaug offentlige skole  Bredtvet senter for logopedi.
Granum  Bærum offentlige skole.
Grenland offentlige spesialskole  Uthauen skole.
Greåker spesialskole 1966 – 1977 –. Elever med lærevansker. Eksternatskole.
Skolen ble drevet av staten ved KUD fra 1966 til 1977, da den ble overtatt av kommunen.
Skolen ble avviklet 1987.
Halmrast skole 1949 – 1992. Språk og talehemmete.
Spesialskolen for stamme startet på tidligere Fossheim turisthotell, Røn i Valdres i 1949.
Skolen flyttet til Skrukli, Hov i Land i 1951, og fikk navnet Spesialskolen for stamme,
Halmrast. Fra budsjetterminen 1977 var navnet Halmrast skole.
Skolen fortsatte som en avdeling under Bredtvet kompetansesenter fra 1.8.1992.
Halsnøy offentlige skole  Vold videregående skole.
Hamar offentlige skole for døve 1882 – 1936.
Skolen åpnet 15. april 1882 på Sagatun i Hamar under navnet Hamar døvstuminstitut, også
kalt Hofgaards skole i Hamar. Staten overtok skolen i 1897, og navnet ble samtidig endret til
Hamar offentlige skole for døve. Elias Hansen Hofgaard fortsatte som bestyrer til 1912. Etter
at staten hadde overtatt, ble driften omorganisert, slik at bare de svakeste elevene, de såkalte
C- og D-elevene, fikk plass på døveskolen i Hamar.
Hamar døveskole ble besluttet nedlagt i 1933, og vedtaket ble effektuert i 1936. Hamar
kommune kjøpte bygningene av staten samme år. De ble benyttet som boliger for ansatte på
Hamar sykehus til de ble revet i 1985.
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Hansens Institutt for Åndssvake Gutter  Røstad skole.
Hassel skole, Skotselv 1920 – 1992. Gutter med atferdsvansker.
Buskerud skolehjem åpnet i 1919, tok imot den første eleven 29. oktober 1920. Eiendommen
Sanssouci innkjøpt, 200 mål dyrket mark, 100 mål havn og skog. Staten dekket vel halvparten
av etableringsutgiftene, resten fordelt på 8 eierkommuner i forhold til folketall: Drammen,
Kongsberg, Hønefoss, Øvre og Nedre Eiker, Norderhov og Røyken. Fra 1952 var navnet
Buskerud skole, og fra 1965 Buskerud offentlige skole. Neste navneendring kom i 1977, da
navnet ble endret til Hassel skole.
Skolen ble nedlagt i 1992.
Haug skole, Bekkestua. Interkommunal skole for elever med lærevansker.
Eksternatskole,
Haugesund spesialskole, 1966 – 1977 – 1980. Elever med lærevansker. Eksternatskole.
Skolen ble drevet av staten ved KUD fra 1965 til 1. jan.1977. Da Haugesund kommune
overtok skolen, ble navnet endret til Bakketunet skole. Skolen fortsatte som selvstendig
administrativ enhet til 1980. Da ble skolen nedlagt, med virksomheten fortsatte under navnet
Lillesund skole, avdeling Bakketun. I 1984 flyttet skolen inn i hovedbygget ved Lillesund
skole, og endret navnet til Lillesund skole, avdeling I.
Havika offentlige skole  Kleivan videregående skole.
Havika offentlige skole, framhalds- og yrkesskole for piker  Kleivan videregående skole.
Hedevig Rosings taleskole for døvstumme  Nedre Gausen skole.
Hegdehaugen Blindeinstitutt  Huseby utdanningssenter for synshemmete
Heggin skole, Eidsberg  Eidsberg spesialskole.
Hemnes offentlige skole  Langbakken videregående skole.
Hjemmet for døve, Andebu. Privat.
Hofgaards skole i Hamar  Hamar offentlige skole for døve.
Holmestrand offentlige skole for døve  Nedre Gausen skole.
Horg skole, Larvik. 1959 – 1978 – . Elever med lærevansker, eksternatskole.
Larvik offentlige spesialskole åpnet 1959. Fra 1976 var navnet Horg skole.
Skolen ble avviklet som statsskole 1978, samme år som navnet ble endret til Frøy skole.
Skolen fortsatte som interkommunal spesialskole.
Hovseter kurssenter og barnehage  Huseby utdanningssenter for synshemmete.
Hundorp skolehjem  Trogstad skole.
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Huksjøen skole  Skjelmerud offentlige spesialskole.
Hunstad skole, Bergen. 1881 – 1985. Kommunal eksternatskole for elever med lærevansker.
Skolen startet som en kommunal klasse for åndssvake barn i 1881, ledet av Ambrosia
Tønnesen. Skolen startet i et leid værelse i Lille Øvregate, men flyttet senere inn i et
kjellerrom ved Kristi Krybbe skoler. Jakob Sæthre overtok undervisningen i 1884 og flyttet
skolen til ”Gråskolen”, senere Domkirkens menighetshus. Sæthre drev samtidig sitt eget
Institutt for åndsvage børn på Eikelund. Skolen flyttet til Kalmargaten i 1892. Særthre sa fra
seg skolen i 1893.
Fra 1892 til 1934 var navnet Kalmargaten skole, deretter Bergen kommunale spesialskole. 1.
februar 1972 flyttet skolen til nye lokaler på Kronstad, og fikk navnet Hunstad skole.
Skolen ble nedlagt 1985, og lokalene overtatt av staten som startet Hunstad skole for
hørselshemmete (sd) i bygningene.
Hunstad skole for hørselshemmete, Bergen.
Skolen startet i 1959 som Bergen kommunale klasser for tunghørte ved Møhlenpris skole.
Utenbys elever ble innlosjert hos private. Først i 1972 kunne skolen ta i bruk et nybygg som
huset både Familiehjemmet og Førskolen for hørselshemmete. Bygget ligger i Jonas Lies vei.
Fra 1964 hadde hørselsklassene status som spesialskole under navnet Bergen kommunale
spesialskole for hørselshemmete. Ungdomstrinnet hadde lokaler på Nygård skole fra 1966. I
1985 flyttet skolen inn på Hunstad skole, og staten overtok. Hunstad skole var bygget for
Bergen kommunale spesialskole for evneveike (Tidligere Kalmargaten skole), som nå ble
nedlagt.
Fra 1992 er Hunstad skole en del av Vestlandet kompetansesenter for hørselshemmete,
sammen med Bjørkåsen skole og Kongstein videregående skole.
Huseby offentlige skole  Huseby utdanningssenter for synshemmete.
Huseby utdanningssenter for synshemmete, Oslo 1861 – 1992 –
Christiania Blindeinstitutt, også kalt Kristiania offentlige skole for blinde og Hegdehaugen
Blindeinstitutt, kom i gang 1. 8. 1861. Skolen flyttet til nytt, leiet hus på Bellevue på Tøyen i
1863. Høsten 1867 var det igjen flytting, denne gangen til eget nybygg i Gimleveien
(Baldersgate). Staten overtok skolen samme år, og navnet ble da endret til Christiania
offentlige blindeskole.I 1925 ble skolen omtalt som yrkesskole for voksne, blinde menn. I
1940 flyttet skolen inn i nye lokaler på Huseby, og navnet ble endret til Huseby offentlige
skole. Elevene bodde på forskjellige steder i byen til internatet sto ferdig på Huseby i 1953.
Oslo offentlige skole yrkesskole for voksne, blinde kvinner (1899-1964) gikk inn som en del
av skolen i 1964. Navnet ble endret til Huseby utdanningssenter for synshemmete i 1977
I 1992 ble navnet endret til Huseby kompetansesenter, samtidig som Hovseter kurssenter og
barnehage ble en del av senteret.
Institutt for aandelig abnorme Piger Thorshaug  Torshov skole.
Jadar skole, Sandnes 1967 – 1995. Interkommunal/kommunal eksternatskole for elever med
lærevansker.
Jadar skole regner sin historie tilbake til Storhaug spesialskole, som var en interkommunal
spesialskole som åpnet på Klepp i 1967. I 1970 flyttet skolen inn i nybygg i Sandnes, og fikk
navnet Jadar skole. Skolen gikk over til ren kommunal drift i 1987.
Skolen ble nedlagt 1995. Skolebygget er nå en del av Trones skole.
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Jakob Sæthres institutt for Ånssvage Barn  Eikelund skole
Jeløy skole, Moss. 1962 – 1977 – Elever med lærevansker, eksternatskole.
Moss offentlige spesialskole ble opprett i 1962. Skolen ble overlatt til interkommunal drift i
1977. Samtidig ble navnet endret til Jeløy skole. Fra 1985 har skolen vært kommunal.
Kalmargaten skole  Hunstad skole.
Kjelle videregående skole, Bjørkelangen, 1942 – 1993 –. Lærevansker.
Kjelle offentlige skole, yrkesskole for gutter, startet 02.05.1942, opprinnelig som en
underavdeling under Torshov skole i Oslo. Navnet ble endret til Kjelle off. framhalds- og
yrkesskole fra ca. 1950, og til Kjelle videregående skole i 1976.
Skolen ble overtatt av Akershus fylke fra 01.01.1993.
Fra 1961 til 1977 hadde Kjelle skole en underavdeling i Halden – Tosterudberget skole.
Denne skolen ble lagt under fylkeskommunal administrasjon i 1977.
Kleivan videregående skole, Stjørdal 1953 – 1991. Elever med lærevansker.
Havika offentlige skole, framhalds- og yrkesskole for piker, åpnet i Namsos 1953. I 1960
flyttet skolen til Stjørdal, og fikk navnet Kleivan offentlige skole, framhalds- og yrkesskole.
Fra 1977 var navnet Kleivan videregående skole.
Skolen ble nedlagt 1991.
Klipra skole  Tunghørtklassen i Ålesund.
Klæbu offentlige blindeskole  Tambartun skole.
Kongseik regionale ressurssenter  Stenmalen skole.
Kongseik skole  Stenmalen skole.
Kongstein videregående skole. 1946 –1992 – hørselshemmete.
Skolen het opprinnelig Stavanger offentlige skole, yrkesskole for døve piker. Den ble drevet
av døveprester fra 1946 til 1949, da staten overtok driften. Navnet Kongstein skole ble tatt i
bruk i 1977. Fra 1992 er skolen en del av Vestlandet kompetansesenter.
Kristiania Døvstummeinstitutt  Skådalen skole.
Kristiansand døveskole, 1850 – 1893. Privat skole for hørselshemmete.
Skolen ble opprettet av Thorstein Alarich Christensen, som drev skolen til Ernst Hadeler
Ziesler overtok i 1863. Skolen hadde ikke internat – utenbys elever bodde på pleiehjem eller
ble innkvartert privat.
Skolen ble nedlagt ca. 1893.
Krossen skole, Kristiansand, 1964 – 1977 –. Elever med lærevansker, eksternatskole.
Lovisenlund spesialskole åpnet 1964. I 1972 fikk skolens barnetrinn lokaler ved Krossen
barneskole, mens ungdomstrinnet fortsatte på Lovisenlund. Året etter, 1973, ble hele skolen
overflyttet til Krossen barneskole, men beholdt status som egen skole med egen ledelse under
KUD.
I 1977 ble skolen overført til interkommunal, senere kommunal drift.
Kvithamar skolehjem  Leira skole.
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Lahellemoen skole, Fredrikstad. 1961 – 1977 - Elever med lærevansker, eksternatskole.
Fredrikstad offentlige spesialskole ble opprettet 1961. Skolen flyttet til Lahellemoen i 1967.
Navnet ble endret til Lahellemoen skole i 1974.
Skolen ble overført til kommunal drift i 1977. Fra 1990 er navnet Råkollen skole etter at
skolen flyttet til nytt bygg og samlokalisert med en vanlig grunnskole.
Landvik spesialskole  Molland skole.
Langbakken videregående skole, Hemnesberget, 1959 – 1992. Elever med lærevansker.
Hemnes offentlige skole, Hemnesberget, var i en framhalds- og yrkesskole for jenter med
lærevansker da skolen åpnet i 1959. Navnet Langbakken videregående skole ble tatt i bruk i
1977. Skolen hadde to internatbygg, med plass for henholdsvis 7 og 13 elever.
Skolen ble nedlagt 1992.
Langmyr skole  Molland skole.
Larvik offentlige spesialskole  Horg skole.
Leira skole, Bjørkmyr, Trondheim. 1900 – 1982. Jenter med atferdsvansker. Barnetrinnet.
Skolen startet på gården Kvithamar i Stjørdal 8. desember 1900 under navnet Kvithamar
skolehjem. Fra 1910 til 1921 var navnet Ree skolehjem. Skolehjemmet flyttet til Strinda 1921.
Navnet var Leira skolehjem fra 1921 til 1954. I krigsårene 1941 til 1945 hadde skolen lokaler
ved Skogn folkehøgskole. Fra 1954 til 1976 var navnet Leira offentlige skole, deretter Leira
skole, Bjørkmyr 1976 – 1982.
Skolen ble nedlagt i juni 1982.
Lillegården skole, Eidanger. 1957 – 1992 –. Ungdomsskole for gutter med atferdsvansker.
Skolen kan regne sin historie fra Drangedal offentlige skole som åpnet 1957, men brant ned
året etter. Lillegården offentlige skole åpnet 1959. Navnet ble endret til Lillegården skole i
1976.
Skolen ble nedlagt 1992, men virksomheten fortsetter ved Lillegården kompetansesenter.
Lillehammer spesialskole  Breidablikk skole.
Lillesund skole, avdeling Bakketun  Haugesund spesialskole.
Lindøens redningshjem for vanartede og forvillede børn  Lindøy skole.
Lindøy skole 1886 – 1992 – 1995. Gutter med atferdsvansker.
Lindøens redningshjem for vanartede og forvillede børn ble opprettet i 1886. Initiativet kom
fra presten Lars Oftedal, som hadde sett behovet gjennom sitt arbeid med Waisenhuset i
Stavanger. Staten kom tidlig med i arbeidet gjennom økonomiske tilskudd til driften. I 1907
ble navnet endret til Lindøen skolehjem, senere Lindøy skolehjem. Da lov om spesialskoler ble
gjort gjeldende fra 1.1.1952, ble Lindøy skolehjem omgjort til spesialskole for elever med
atferdsvansker, eller tilpasningsvansker som det opprinnelig het. Navnet ble samtidig endret
til Lindøy offentlige skole. Fra 1975 var navnet Lindøy skole.
Skolen ble offisielt nedlagt i 1992, men fortsatte virksomheten som Lindøy senter til 1995.
Rogaland fylke har overtatt eiendommen, og driver nå en barnevernsinstitusjon på Lindøy.
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Lovisenlund spesialskole  Krossen skole.
Lunde skole, Dypvåg ved Tvedestrand, 1936 – 1992. Elever med lærevansker.
Martha Sørensen startet skolen som privatskole 25.08.1936. Navnet var da Lunde skole for
undermålere. Staten overtok skolen i 1947, og navnet ble endret til Lunde offentlige skole.
Skolen ble nedlagt 1992, og ressursene overført til Birkelid kompetansesenter.
Lyngs Taleskole for Døve  Gløshaugen offentlige skole for døve.
Lønviks Arbeidsskole for Konfirmerte Blinde, Oslo. (1882 – 1901)
Privatskole, nedlagt 1901.
Molland skole, Grimstad 1965 – 1978 –. Elever med lærevansker, eksternatskole.
Landvik spesialskole åpnet 1965. Skolen skiftet navn til Molland skole i 1976.
Skolen ble overført til Grimstad kommune 1978, og navnet samtidig endret til Langmyr skole.
Moss offentlige spesialskole  Jeløy skole.
Nedre Gausen skole 1881 – 1992 –. Hørselshemmete.
Hedevig Rosings taleskole for døvstumme åpnet på Briskeby i Kristiania 1881. Skolen flyttet
til Høien ved Sankthanshaugen 1884. Staten overtok i 1898, og flyttet skolen til Holmestrand
i 1889. Her overtok skolen et eldre skolebygg. Navnet ble samtidig endret til Holmestrand
offentlige skole for døve. Kort etter første verdenskrig (ca. 1920) flyttet skolen inn i
bygningene etter tidligere Holmestrand lærerskole. Navnet Nedre Gausen skole ble tatt i bruk
i 1977.
Fra 1992 fortsetter virksomheten under navnet Nedre Gausen kompetansesenter.
Nermo skole 1951 – 1979. Hørselshemmete.
Borre offentlige skole for døve startet i leide lokaler i Åsgårdsstrand 1951. Fire år senere, i
1955, ble skolen flyttet til Under stasjon i Oppland, der man overtok lokalene etter tidligere
Nermo turisthotell. Navnet ble endret til Øyer offentlige skole for døve. Fra 1977 var navnet
Nermo skole. Skolen ble nedlagt 1. august 1979.
Nordstumoen videregående skole, Stai, 1958 – 1992 – . Elever med lærevansker, jenter.
Nordstumoen offentlige skole åpnet 1958. Navnet Nordstumoen videregående skole ble tatt i
bruk i 1977.
Skolen ble fylkeskommunal i 1992.
Norges Hørselsvern Frogner Handelsskole.  Briskeby videregående skole.
Nylund spesialskole  Stavanger spesialskole.
Notodden spesialskole, Lisleherad.
Kommunal eksternatskole for elever med lærevansker. Barne- og ungdomstrinn.
Otta spesialskole, Opprettet 1967. Kommunal internat- og eksternatskole for elever med
lærevansker. Barne- og ungdomstrinn.
Arbeidsskolen for voksne blinde piker i Kristiania. 1899 – 1964. Privatskole.
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Opprettet og drevet av Blindemisjonen IL, innviet 9. mars 1900. (Frøken Julie Ouren). Staten
overtok driften av skolen i 1949, men leide lokaler og utstyr av Blindemisjonen IL.
Del av Huseby skole fra 1964.
Oslo offentlige skole for døve  Skådalen skole.
Oslo offentlige skole yrkesskole for voksne, blinde kvinner  Huseby utdanningssenter for
synshemmete.
Ramsvik skole, Stavanger.
Kommunal internatskole for gutter med lærevansker. Ungdomstrinnet.
Ree skolehjem  Leira skole.
Rogneby skole, Kraby 1900 – 1992 –. Jenter med atferdsvansker.
Rogneby skole kan regne sin historie tilbake til Sletner skolehjem som åpnet i 1900. Staten
overtok skolen i 1913, og endret samtidig navnet til Toten skolehjem. Da skolehjemmene kom
inn under den nye spesialskoleloven i 1952, ble navnet endret til Toten offentlige skole. Fra
1976 var navnet Rogneby skole
Skolen ble nedlagt 1992, men virksomheten fortsatte under Rogneby kompetansesenter.
Rana spesialskole, Mo
Fylkeskommunal internatskole for gutter med lærevansker, barnetrinnet.
Råkollen skole  Lahellemoen skole.
Røstad skole, Levanger, 1877 – 1992 – Elever med lærevansker.
Røstad skole kan, i likhet med Torshov skole (sd.), regne sin historie tilbake til Skolen for
åndssvage børn, som åpnet på Vestheim i Oslo 1. mars 1877. (Internatet i 1876). Dette var en
privat skole, drevet i fellesskap av Johan Anton Lippestad og Hans Hansen. I 1878 skilte de
lag. Lippestad startet sin skole for jentene på Torshov. Hansen fortsatte med guttene på
Vestheim til han fikk ferdig sitt nybygg på Lindern ved Ullevål i 1884. Navnet ble da endret
til Hansens Institutt for Åndssvake Gutter, Lindern. Staten overtok skolen da Hansen søkte
avskjed i 1896. I 1903 ble skolen flyttet til Røstad, Levanger, og navnet endret til Røstad
offentlige skole. Fra 1977 var navnet Røstad skole.
Skolen ble nedlagt 1992, men virksomheten fortsatte under Ekne kompetansesenter.
Røvika skole, Fauske, 1963 – 1992. Gutter med atferdsvansker. Barnetrinnet.
Fauske offentlige skole åpnet 1963. Navnet ble endret til Røvika skole i 1977. Fra 1979 var
skolen en ungdomsskole med avgrenset opptaksdistrikt. De første to jentene ble tatt inn ved
skolen i 1980.
Skolen ble nedlagt som statsskole 01.08.1992. Virksomheten ble videreført av Nordland
fylkeskommune som en del av det fylkeskommunale barnevernstilbudet. Skoleavdelingen ble
nedlagt.
Sandane spesialskole  Søreide skole.
Sandfallet skole, Alta. 1978 – 1992. Elever med atferdsvansker.
Sandfallet skole åpnet i 1978. Skolen var opprinnelig en spesialskole for elever med
lærevansker, men den tok gjerne imot elever ”med ulike skolevansker.” Fra 1986 het det at
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”tilbudsprofilen (ble) forskjøvet fra generelle lærevansker mot elever med sosiale og
emosjonelle problemer."
Skolen ble nedlagt i juni 1992, men virksomheten fortsatte ved Sandfallet kompetansesenter.
Skedsmo spesialskole, Strømmen. Kommunal eksternatskole for elever med lærevansker,
barnetrinnet.
Skjelmerud offentlige spesialskole, Grue, 1961 – 1977 – 1989. Elever med lærevansker,
eksternatskole.
Skolen åpnet 1961. Den ble overført til interkommunal drift i 1977, senere kommunal drift.
Skolen ble nedlagt 1989. (Nå Huksjøen skole).
Skramstad spesialskole, Vang på Hedmark.
Interkommunal eksternatskole for barn med lærevansker.
Skolen for åndssvage børn, Vestheim  Røstad skole og Torshov skole.
Skådalen skole, Oslo 1848 – 1992 – Hørselshemmete.
Kristiania Døvstumm-Anstalt startet i lokaler på Karl Johans gate i Oslo, der Grand Hotel
ligger i dag. I årene 1858 – 1891 lå skolen på Schafteløkken på Frogner. Fra 1891 til 1903
holdt skolen til i Vibs gate (senere Astrids gate). Navnet var Balchens skole for døve fra 1892
– 1899, deretter Kristiania offentlige skole for døve 1899 – 1925. I 1903 flyttet skolen inn i
lokalene etter Hansens Institutt for Åndssvake Gutter på Lindern. Samme år ble døveskolen
overtatt av staten. Skolen flyttet til Sophies Minde i Skådalen i 1934. Året etter, 1935, ble
navnet endret til Skådalen offentlige skole for døve. Skoen fikk nye lokaler i Skådalen i 1976,
og endret navnet til Skådalen skole. I 1980 fikk skolen en grunnskoleavdeling for
døvblindfødte, og i 1986 et videregående tilbud for samme gruppe.
Fra 1992 er skolen omgjort til Skådalen kompetansesenter, statlig senter for hørselshemmede
og døvblindfødte.
Sletner skolehjem  Rogneby skole.
Solhaug offentlige skole, Melbu i Nordland. 1958 – 1972. Jenter med atferdsvansker.
Avviklet 1972.
Solheim skole, Lunner, 1947 – 1992. Elever med lærevansker. Internat.
Solheim offentlige skole ble opprettet 1947. De første elevene ble tatt inn i 1948.
Skolen ble nedlagt 1992.
Spesialskolen for stamme  Halmrast skole
Spesialskolen for talehemmete  Bredtvet senter for logopedi.
Stabells blindeskole  Tambartun skole.
Statens Døveinstitutt i Trondhjem  Trondheim offentlige skole for døve.
Stavanger offentlige skole, yrkesskole for døve piker  Kongstein videregående skole.
Stavanger spesialskole 1963 – 1977 – 1981. Elever med lærevansker. Eksternatskole.
Nylund spesialskole åpnet 1.1.1963 på Nylund skole. Skolen flyttet til Auglend skole da
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denne var ny 4.11.1964. Samtidig ble navnet endret til Stavanger spesialskole. Den 1.7.1966
flyttet skolen til Tjesnvoll skole. Skolens ungdomstrinn holdt til ved Kristianslyst skole fra
1.7.1970.
Stavanger kommune overtok driften av skolen fra 1.7.1977. Skolen ble nedlagt 1981, men
mye av virksomheten på barnetrinnet videreføres ved avdeling for tilpasset opplæring (ATO)
ved Madlavoll skole, og ungdomstrinnet ved Gosen skole.
Stenmalen skole, Tønsberg. 1959 – 1978 – 1993. Elever med lærevansker, eksternat.
Tønsberg offentlige spesialskole åpnet 1959 i Stenmalveien 16, i lokalene etter det tidligere
aldershjemmet Fjeld. Høsten 1962 ble skolen utvidet med Stenmalveien nr. 18. Navnet
Stenmalen skole ble tatt i bruk i 1976.
Skolen ble avviklet som statsskole i 1978. Samme år flyttet skolen til nybygg på Eik, og
skiftet navn til Kongseik skole. I 1989 ble navnet endret til Kongseik regionale ressurssenter.
Skolen ble nedlagt 1993. Siden har Tønsberg voksenopplæringssenter holdt til i bygningene.
Stepperud skole for sentrale språkvansker  Elton skole.
Stord offentlige spesialskole  Sævarhagen skole.
Sævarhagen skole, Stord, 1964 – 1992. Atferdsvansker.
Stord offentlige spesialskole åpnet 1964 som en internatskole for elever med lærevansker
(evneveike) med tilleggsvansker. Navnet ble endret til Sævarhagen skole i 1976. Skolen fikk
etter hvert flere elever der atferdsvanskene var mest fremtredende. I begynnelsen av 1980årene ble navnet endret til Sævarhagen skole, skole for elever med atferdsvansker.
Skolen ble nedlagt 1992.
Søreide skole, Gloppen, 1974 – 1992 –. Elever med lærevansker. Internat.
Sandane spesialskole åpnet 1974. I 1977 ble navnet endret til Søreide skole.
Skolen ble nedlagt 1992, men virksomheten fortsatte ved Søreide kompetansesenter.
Tambartun skole, Melhus 1886 – 1992 –. Synshemmede.
Gløshaugen blindeskole, ble opprettet i Trondheim i januar 1886 som privatskole.
Grunnleggeren var Gabriel Stabell. I 1893 overtok staten skolen og flyttet den til Klæbu.
(Stabell trakk seg som styrer, men fortsatte med egen privatskole i Skogn og senere i
Melhus). Fra 1893 til 1912 var navnet Klæbu offentlige skole for blinde og Den
nordenfjeldske blindeskole. Staten overtok også internatdriften i 1895. Den 29. oktober 1912
flyttet skolen til Dalen i Strinda (Trondheim), og navnet ble endret til Dalen offentlige skole
for blinde. Skolen hadde status som barneskole for blinde fra hele landet fra 1925. I mai
1940 ble skolebygget overtatt av tyskerne. Skolen flyttet først til de gamle lokalene i Klæbu,
og fra 1941 til Torshus folkehøgskole på Fannrem i Orkdal. Først i 1946 kunne skolen flytte
tilbake til Dalen.
I 1975 flyttet skolen inn i nybygg i Melhus i Sør-Trøndelag, og navnet ble endret til
Tambartun skole, utdanningssenter for synshemmede.
Skolen fortsetter som Tambartun kompetansesenter fra 1992.
Tjaberg offentlige spesialskole, Sander. 1962 – 1977 – 1992. Elever med lærevansker.
Tjaberg offentlige spesialskole ble opprettet 1962. Skolen ble overtatt av kommunene
Eidskog, Kongsvinger, Sør- og Nord-Odal i 1977.
Skolen ble nedlagt 1992.
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Toftes Gave, Helgøya 1841 – 1949. Skolehjem for gutter.
Toftes Gave åpnet som en privat institusjon i Munkedamsveien i Oslo, 1844. Institusjonen ble
gitt som legat til Oslo kommune 1847. Institusjonen flyttet til Ullensaker 1858, og til gården
Nedre Sund på Helgøya i Mjøsa 1876.
Toftes Gave ble nedlagt som skolehjem i 1949.
Torshov skole, Oslo, 1876 – 1992 –. Lærevansker.
Torshov skole kan, i likhet med Røstad skole (sd.), regne sin historie tilbake til Skolen for
åndssvage børn, som åpnet på Vestheim i Oslo 1. mars 1877. (Internatet i 1976). Dette var en
privat skole, drevet i fellesskap av Johan Anton Lippestad og Hans Hansen. I 1878 skilte de
lag. Hansen fortsatte med guttene på Vestheim. Lippestad startet sin skole for jentene på
Torshov. Skolen het da Institutt for aandelig abnorme Piger Thorshaug. Staten kjøpte skolen
og overtok driften fra 1.7.1889, og navnet ble endret til Torshaug offentlige aandssvageskole i
1892. Fra 1925 til 1951 var navnet Torshov offentlige skole for åndssvake, og fra 1951 – 1976
Torshov offentlige skole for evneveike. I forbindelse med lovendringen 1976 ble navnet endret
til Torshov skole.
Skolen ble offisielt nedlagt 1992, men virksomheten fortsetter ved Torshov kompetansesenter.
Toten offentlige skole  Rogneby skole.
Toten skolehjem  Rogneby skole.
Tosterudberget  Kjelle off. skole
Trogstad skole, Skreia. 1939 – 1992 –. Jenter med atferdsvansker.
Skolehjemmet Trogstad gård ble opprettet i 1939 som skolehjem for jenter på
ungdomstrinnet. I forbindelse med flytting i krigsårene 1943 - 1945 var navnet endret til
Hundorp skolehjem. I 1945 kom skolen tilbake til Trogstad, og navnet ble nå Trogstad Gård,
skolehjemmet for piker, og fra 1952 Trogstad offentlige skole. I forbindelse med
lovendringen i 1976 ble navnet endret til Trogstad skole.
Skolen ble nedlagt som statlig spesialskole 1.1.1992. Virksomheten gikk over til
barnevernsinstitusjon for jenter, der vertskommunen ivaretar skoledelen.
Trondheim kommunale spesialskole, Nedre Bakklandet 40.
Eksternatskole for elever med lærevansker. Barne- og ungdomstrinn.
Trondheim offentlige skole for døve. 1825 – 1992 – Hørselshemmete.
Landets første spesialskole kom i gang da staten opprettet Trondhjems offentlige
Døvstuminstitut 1. april 1825. Grunnlaget var en kongelig resolusjon av 1. november 1824.
Skolen startet i leide lokaler i Waisenhuset ved domkirken. I 1855 flyttet man inn i nye
lokaler i Bispegaten 9B. (Lunds hage på Kalvskinnet). Nytt internatbygg sto ferdig 9.
des.1897. Samme året ble navnet endret til Det offentlige døvstuminstitut i Trondhjem, og fra
1899 Den offentlige skole for døve i Trondhjem. I 1931 ble navnet til Trondheim offentlige
skole for døve, et navn som ble beholdt til 1992.
I 1918 ble Gløshaugen offentlige skole for døve nedlagt, og de fleste elevene og personaler
overført til døveskolen på Kalvskinnet. Skolen fikk utvidet internatbygget, og flere
klasserom, i 1935. Høsten 1969 ble skoletilbudet utvidet fra 8-årig til 10-årig grunnskole.
Skolen flyttet til nye lokaler i Heimdal i 1991, og ble en del av Møller kompetansesenter fra
1992.
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Tunghørtklassen i Ålesund ble startet 23.08.67 med 6 elever fra Ålesund og
omkringliggende kommuner. Klassen hadde lokaler ved Klipra skole. Den ble drevet som en
kommunal spesialklasse etter spesialskoleloven, i likhet med liknende klasser i Oslo, Bergen,
Trondheim og Stavanger.
Tveiterås Arbeidsskole, Bergen, 1901 – 1916. Elever med lærevansker.
Skolen var en yrkesskole for evneveike gutter, opprettet og drevet som privatskole av Jakob
Sæthre.
Skolen ble nedlagt 1916, etter at staten hadde avslått å overta driften.
Tveiterås skole, Bergen, 1964 – 1977 –. Elever med lærevansker, eksternatskole.
Fana spesialskole startet i skolebrakker på Nesttun i tidligere Fana kommune ved Bergen.
Skolen flyttet inn i nytt skolebygg på Tveiterås i 1974 og navnet ble da endret til Tveiterås
skole.
Skolen ble overført til Bergen kommune 1977.
Tønsberg offentlige spesialskole  Stenmalen skole.
Tønsberg voksenopplæringssenter  Stenmalen skole.
Ulvsnesøy skole, Vaksdal 1881 – 1982.
Ulvsnesøens Opdragelsesanstalt for vanartede og forvildede Gutter åpnet 1881. Institusjonen
ble drevet av en stiftelse, der Brendevinssamlaget og Bergen kommune var sentrale. I 1900
ble navnet endret til Ulvsnesøens Skolehjem for forsømte Gutter. Da spesialskoleoven ble
vedtatt i 1951, ble navnet endret til Ulvsenesøy skole for gutter med tilpasningsvansker.
Navnet Ulvsnesøy offentlige skole var i bruk fra 1965 til 1976. Deretter het skolen bare
Ulvsnesøy skole.
Skolen ble nedlagt 1. jan. 1982, og eiendommene overlatt til fengselsvesenet.
Uthauen skole, Skien. 1960 – 1978 – . Elever med lærevansker, eksternatskole.
Grenland offentlige spesialskole åpnet i 1960. Navnet Uthauen skole ble tatt i bruk fra
01.01.76.
Uthauen skole ble overført til interkommunal drift fra 01.08.78, senere til kommunal drift
under Skien kommune.
Varna skole, Sperrebotn. 1909 – 1992. Gutter med atferdsvansker.
Våk skolehjem ble åpnet 15.12.1909 som et samarbeidsprosjekt med 60 % statlig og 40%
kommunal drift. I forbindelse med spesialskoleloven av 1951 ble navnet endret til Varna
skole for barn med tilpasningsvansker. Staten overtok etter hvert alle utgifter, men
kommunen hadde noe myndighet helt frem til 1970. Da ble navnet endret til Varna offentlige
skole. Som ved andre statlige skoler under KUD ble ordet offentlig strøket i 1977, og navnet
ble da Varna skole.
Skolen ble nedlagt 01.08.1992.
Vikhov offentlige skole for tunghørte  Vikhov skole.
Vikhov skole, Malvik, 1958 – 1992.
Hørselshemmete.
Skolen ble opprettet 1958 på Vikhamar i Malvik kommune i Sør-Trøndelag, med navnet
Vikhov offentlige skole for tunghørte. Var opprinnelig en folkeskole/grunnskole for
hørselshemmede fra Midt- og Nord-Norge
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Fra 1992 er skolen en del av Møller kompetansesenter.
Vold videregående skole, Gausdal, 1953 – 1992 – 1999.
Elever med lærevansker.
Halsnøy offentlige skole åpnet på Halsnøy i nåværende Kvinnherad kommune sør for Bergen
i august 1953. Skolen leide lokaler i et tidligere sommerpensjonat. Skolen var opprinnelig en
framhalds- og yrkesskole for evneveike piker, den første i sitt slag i Norge og Norden. Skolen
hadde 24 elevplasser, og underviste i husarbeid. I 1964/65 flyttet skolen med elever og
personale til Gausdal, og skiftet samtidig navn til Gausdal offentlige skole. Skolen fikk 2 nye
internatbygg i 1969, men hadde fortsatt 24 elevplasser. Fra 1.1.1976 er navnet endret til Vold
videregående skole. Skolen var statlig frem til 1.1.1993, da Oppland fylke overtok og drev
skolen videre i fylkeskommunal regi til den ble nedlagt i 1999.
Våk skolehjem  Varna skole.
Øverby skole, Gjøvik, 1934 – 1992 – . Elever med lærevansker.
Hunn offentlige skole, Gjøvik, ble opprettet av staten i 1934. Høsten 1974 flyttet skolen inn i
nye lokaler i utkanten av byen, og endret navn til Øverby offentlige skole. Fra 1977 var navnet
Øverby skole. Skolen underviste ungdom med lærevansker, og navnet ble offisielt endret til
Øverby skole, videregående skole, 1.1.1979.
Skolen ble nedlagt1992. Samtidig ble Øverby kompetanseseter opprettet, etter sammenslåing
med Elton skole på Raufoss (sd.).
Øvsttun skole, Fana/Bergen 1961 – 1992. Elever med atferdsvansker, jenter. Barnetrinnet.
Skolen ble etablert i 1961 etter initiativ fra foreningen Vår Neste i Bergen. Skolen hadde
internat, og tok imot piker med tilpasningsvansker. Navnet var Øvsttun offentlige skole. I
forbindelse med lovendringen i 1976 ble navnet endret til Øvsttun skole. Skolen ble nedlagt i
1992, og bygningene overlatt til Bergen kommune som driver et kommunalt behandlingshjem
i bygningene.
Øyer offentlige skole  Nermo skole.
Åsgård skole, Øvre Eiker 1942 – 1992. Jenter med atferdsvansker. Ungdomstrinnet.
Åsgård skole var en statlig internatskole for jenter med atferdsvansker. Staten drev skolen fra
1942 under navnet Åsgård offentlige skole. I likhet med andre spesialskoler ble uttrykket
”offentlig” tatt ut av navnet i 1976. Fra 1980-årene tok skolen også imot gutter. Skolen ble
nedlagt under den store omleggingen av statlige spesialskoler i 1992.
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