A 10126
Vejle Amts Skolecentral.
1967 – 1975

Skolecentralen for Vejle Amts Skolerådskreds var en videreførelse af Vejle Skolecentral, der i
årene 1936 til 1964 var placeret på centralbiblioteket (se A10125).
Skolecentralen for Vejle Amts Skolerådskreds blev drevet af Skolerådet i Vejle Amt og ledet
af en styrelse, der bestod af skolerådets stående udvalg.
Skolecentralen var organiseret med en hovedafdeling i Vejle og med afdelinger i Fredericia og
Kolding. Hovedafdelingen i Vejle var placeret på Nørremarksskolen.
Der var nedsat et pædagogisk udvalg til varetagelse af afdelingernes daglige drift. Blandt de
ganske mange medlemmer af det pædagogiske udvalg skulle være en overbibliotekar, der
repræsenterede bibliotekerne i Fredericia, Kolding og Vejle.
Skolecentralens formål var at formidle kendskab indenfor skolerådskredsen til alle former
for undervisningsmidler og fremme aktiviteter til gavn for undervisningen, i førte række
inden for folkeskolen, men centralen kunne også benyttes af andre skoleformer, herunder
navnlig fritids- og ungdomsundervisningen.
Skolecentralen skulle tjene som studie- og arbejdssted for lærerne i skolerådskredsen. Hver
afdeling var forsynet med en stationær samling af skole- og undervisningsmaterialer, en
udlånssamling af skolebøger til lærernes brug samt et pædagogisk værksted, der var udstyret
med kopierings- og duplikeringsmaskiner.
Skolecentralen var forpligtiget til at samarbejde med den fælleskommunale samling for
centralbiblioteksområdet.
Skolecentralen blev nedlagt i 1975 og samlingerne kom til at danne udgangspunkt for den
nydannede Amtscentrals informative samlinger. På samme måde blev opgaven med at stille
pædagogisk værksted til rådighed og fremme aktiviteter til gavn for undervisningen også en
del af den kommende amtscentrals profil.
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Forslag til vedtægt for Skolecentralen for Vejle
Amts skolerådskreds. 1967.
Anm.: Vedlagt er Undervisningsministeriets
kommentarer og rettelser til forslaget.
Forslag til forretningsorden for Vejle Amts
skolecentrals pædagogiske udvalg. 1967?
Anm.: Med blyant er tilføjet (Egon Knudsens
skrift): ”Godkendt af skolerådet”.
Egon Knudsen var medlem af det pædagogiske
udvalg valgt som repræsentant for
bibliotekslederne i Fredericia, Kolding og Vejle.
Notat fra underudvalg under Det pædagogiske
Udvalg. 1974.
Anm.: Underudvalgets notat handler om de
”Fremtidige arbejdsområder for skolecentralen i
Vejle Amt (Amtscentralen) – samt dens
strukturering”.
Mødeindkaldelser og dagsordener for møder i Det
pædagogiske Udvalg. 1974-1976.
Fortegnelse over medlemmer af Vejle Amts
Skolecentrals styrelse og medlemmer af Det
pædagogisk Udvalg pr. 1. september 1974.
Diverse skrivelser vedrørende skolecentraler.
1970-1972.
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Anm.:
Indeholder bl.a. følgende skrivelser til Vejle
Amts Undervisnings- og Kulturudvalg:
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Redegørelse vedrørende skolecentralerne.1970.
Budgetforslag for Vejle Amts Skolecentraler.
1971/72.
Skolecentraler og Den fælleskommunale
Samling. Notat af Viggo Haar. 2002
Anm.:
Notatet er udarbejdet af forhenværende
amtscentralleder Viggo Haar og skildrer de to
institutioners virksomhed i perioden 1965 til
1975, d.v.s. den perioden hvor institutionerne var
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forsvundet fra bibliotekernes regi, men inden de
begge blev samlede i Amtscentralen.
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