Skolevæsenet i Hodde sogn
Efter skoleloven 1739 blev der oprettet en Fundats for Hodde-Tistrup.
Sognene skulle være fælles om en skole, som skulle ligge i Tistrup. Børnene fra Hoddeskov
havde for langt til skolen, så derfor skulle degnen sørge for at få dem undervist på anden måde.
Det protesterede beboerne i Hodde imod. De foretrak en skole i en lejet stue i deres egen by, som
så skulle søges af hele byens ungdom.
Fru Ehrenfeld lavede da en ny fundats, hvor hun gik ind på forslaget fra Hodde med det resultat,
at der blev oprettet en skole i Hodde i lejet lokale.
I 1828 var skolekommissionen for Hodde og Tistrup sogne forsamlet for at drøfte skoleforholdene.
Man ville for at opfylde skoleloven af 1814 bygge en skole i Hodde, der skulle dække Hodde
sogn og Krarup samt Letbæk Mølle og præstegården. Skolen skulle opføres i Hessel, som lå midt
mellem Hulvig og Hoddeskov. Skolen blev aldrig opført.
I 1830 blev det besluttet at opføre en skole ved Hodde kirke.
Den lille skole ved kirken blev bygget i 1831.

Hodde skole ved kirken
I Hoddeskov mente man, at børnene ville få for langt til skolen i Hodde, så man lejede lokale
til undervisning i 1831 i Hoddeskov.
1863 opførtes en lærerbolig i Hessel, tillige en lille skole i Hoddeskov.
I 1891 byggedes Hessel skole ved lærerboligen i Hessel.
I 1901 blev der bygget til ved Hessel skole.

Hessel skole

Hessel skole (tilbygning 1901)

De små børn gik i Hodde skole ved kirken og i Hoddeskov, mens de store børn gik til Hessel
skole. Senere samlede man hele skolevæsenet i Hessel skole og nedlagde de små skoler,
Hoddeskov skole i 1944 (elevprotokollen går fra 1867-1944). Hodde skole blev dog først
endelig nedlagt 1955 og er dag skolemuseum.

I 1901 oprettede man et nyt skoledistrikt omkring Hoddemark og byggede skole her, de første
år for de mindre børn og fra 1917 som selvstændig skole.
En lille ombygning ved Hoddemark skole blev foretaget i 1917.

Hoddemark skole
Nu er såvel Hoddemark som Hessel skole nedlagt, henholdsvis i 1960 og 1970.
Så nu findes ingen skoler i sognet. I de sidste år før nedlæggelsen var Hessel skole en 5-årig
grundskole. De store børn gik til centralskolen i nabosognet Thorstrup.
Fra 1970 har børnene gået i Tistrup skole.
Flere oplysninger om Hodde skole kan findes i
Søren Manøes hæfte om Hodde skole 1831-1955.
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