Sct. Norberts Skoles historie.
1905.
5. oktober grundlægger Pastor Josef Brems Sct. Hermann-Joseph Skole med ca. 15 elever. Tre Sct.
Joseph Søstre underviser. Den 18. december er elevtallet 25.
1908.
Den nye skolebygning på Blegbanken indvies med 6 store klasseværelser. Bygningen er i dag en del af
Sct. Mariakomplekset.
1911.
Sct. Joseph Søstrene rejser fra byen og Mariasøstrene søster Placida, søster Bernadette og søster Tarcitia
fra Berlaar i Belgien overtager undervisningen.
1912.
Søster Innocentia, søster Modesta, søster Odilia, søster Ernestine, søster Aldegondis, søster Salesia og
søster Canisia ankommer.
1924.
Skolen skifter navn til Sct. Norberts Skole.
1934.
Skolemesse kl. 8 på hverdage hele året.
1937.
Ny skolebygning opføres i præstegårdshaven med 7 klasser og i alt 125 elever.
1942.
Under krigen beslaglægger tysker tre lokaler på skolen samt gymnastiksalen.
1949.
Tilbygning opføres i skolegården til katolsk spejderarbejde. Bygningen indgår i dag i skolekomplekset
og kaldes ”Udhuset”.
1957.
Ny skolefløj opføres i præstegårdshaven med lokaler til skolekøkken, sløjdlokale og klasselokaler.
Skolen har nu 160 elever.
1959.
Første seminarieuddannede skoleleder Erling Tiedemann ansættes.
1964.
Sct. Norberts Stiftelse køber N.H. Møhls Gård forenden af Fjellegade.

1977.
Skolefløjen i Fjellegade forlænges. Indeholder klasselokaler, lærerværelse, kontor og faglokaler.
Skolen får overbygning og er nu fuld udbygget fra børnehaveklasse – 10. klasse. Skolen har nu 207
elever.
1984.
Skolens nye idrætssale samt faglokaler til sløjd, billedkunst og musik indvies.
1990.
Den tidligere lagerbygning forenden af Fjellegade indvies efter en gennemgribende renovering som
skolebygning for indskolingsklasserne. Udover klasselokaler indeholder bygningen et stort lokale til
skolefritidsordningen.

2000.
Sct. Norberts Stiftelse overtager Sct. Marias tidligere vaskehus i 1999. Alle skolens bygninger får
navne, og den nyeste bygning, Mariahuset, der består dels af det tidligere vaskehus samt en ny bygning,
indvies med 6 nye klasseværelser og kantine for de ældste elever. Skolen har samtidig fået en to-sporet
overbygning. Skolen har nu 319 elever.
2004.
Sct. Norberts Stiftelse køber den tidligere politigård, Blegbanken 2. Tre etager udlejes til skolen.
2005.
Sct. Norberts Skole køber samtlige skolebygninger inklusiv Blegbanken 2 af Sct. Norberts Stiftelse.
Samtidig igangsættes en omfattende ombygning af sidstnævnte ejendom. Bygningen indvies i foråret
2006 og skal herefter rumme skolens 7. – 10. klasser.
Skolen har nu 383 elever.
2008.
Førskoleordning etableres.
Skolen har nu 464 elever.
2009.
Mariasøstrenes Børnehave nedlægges. I stedet opretter skolen samme sted en privat institution, der får
navnet Sct. Norberts Børnehave. Vuggestuen drives videre under navnet Sct. Norberts Vuggestue og er i
Stiftelsens regi. Skolen erhverver bygninger og grund ved Vestre Engvej.
Skolen har nu 488 elever, børnehaven har 45 børn.
2010.
Skolen er nu fuldt udbygget. Der er etableret 2 spor fra børnehaveklasse til 9. klasse og der er en 10.
klasse.
Skolen har nu 510 elever og børnehaven har 57 børn.
2012.
Vuggestuen, der drives af Sct. Norberts Stiftelse, lukkes. Sct. Norberts Børnehave udvides med 2 stuer
for henholdvis 2½ årige børn og for 5 årige.
Skolen lejer en etage i Stiftelsens ejendom på Strøget, Søndergade 18. Her indrettes mødelokaler,
forberedelseslokaler for skolens ansatte samt kontorer.
Skolen har 522 elever og børnehaven 65 børn.

