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Matematikundervisningen er i fuld gang i de historiske lokaler i den tidligere kreditforeningsbygning,
hvor Nykredit tidligere har haft til huse. Foto: Preben Madsen

Med historien
in mente

Udskolingen på Viborg Private Realskole er nu flyttet ind i
de historiske lokaler i den gamle kreditforeningsbygning.

SKOLE
Af Lotte Frank Andersen
lota@berlingskemedia.dk

VIBORG: Når man træder
ind i den tidligere kreditforeningsbygning på hjørnet af
Sct. Mathias Port og Boyesgade og møder skoleelever og
lærere, der myldrer ind og ud
imellem hinanden i den over
100 år gamle bygning, får man
næsten en følelse af at være på
Hogwarts. Skolen som i de
berømte Harry Potter-film
husede troldmænd og trold-

kvinder.
Bygningen, som for kort
tid siden tilhørte Nykredit, er
blevet forhandlet til en næsten
magisk skole for 8.-, 9. – og 10.
klasserne på Viborg Private
Realskole.

Stadig i opstartsfasen

Skolen overtog først bygningen i maj i år, så man har haft
travlt med at gøre den klar til
skolestart. Selvom man har
nået meget, mangler der stadig enkelte detaljer inden den
officielle åbning den 18. september.
I løbet af den næste måned
skal lærere og elever vurdere
skolen og komme med tilba-

gemeldinger på, hvad de synes
er godt og skidt. Ud fra det kan
skolen se, hvad den skal forbedre, og hvad der fungerer.
Sara fra 9. klasse har allerede betænkeligheder ved sit
klasselokale.
»Det er mindre end det
gamle lokale, vi havde. Vi sidder ved skole og borde, som
hænger sammen, så vi har ikke meget plads,« siger hun.
Men på trods af det er hun
og 10. klasseseleverne Lucas
og Amalie glade for den nye
bygning og den historie, den
bringer med sig.
»Der er mere luft i lokalerne,
så de er rare at være i. Man er
lidt stolt over at gå her,« fortæl-

ler Lucas fra 10. klasse. Hans
klassekammerat Amalie føjer til:
»Jeg kommer fra en anden
skole, og jeg er glad for at få mit
sidste år her på skolen«.
Kreditforeningen er en historisk bygning fra begyndelsen af 1900-tallet. Derfor
er den fredet udvendigt. Men
indvendig har skolen kunnet
tilpasse lokalerne til egne behov. Med historien in mente
har det været vigtigt for Viborg Private Realskole at bevare det historiske.
»Det har været vigtigt for
os, at eleverne kan få god undervisning og læring, samtidig
med at vi bevare det historiske

Lucas, Amalie (midt) og Sara (t.h.) er stolte over at
gå i skole i den historiske og smukke bygning.

Bygningens gamle bankbokse er blevet lavet om
til skabe til skolens elever.

i bygningen,« siger skoleleder
Lisbeth Rose-Hansen.
Kreditforeningsbygningen
har store vældvinger i loftet,

mosaikvinduer samt Danmarks største frithængende
granittrappe.

