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HØYDEN SKOLE
Ryggeveien 55-57
Skolen lå i Rygge kommune. Den startet opp i 1894. Elevene kom, foruten fra
Høyda, fra Krapfoss og Ra, som tilhørte Rygge kommune frem til 1938. Da ble
Moss kommune utvidet med Øre, Ørehavna og Klommesten. Nå ble Høyda
skole en småskole for 1.-4.trinn, mens de eldre elevene gikk på Skarmyra skole.
Skolen var i bruk til 1960 og ble revet i 1971.

Frem til 1861 var skoleordningen på landsbygda i Norge omgangsskoler. Rygge hadde på
1800-tallet flere grendeskoler. For Høydas del holdt skolen til på Høiden gård, som lå nord for
Romsenteret. I 1860-årene ble det bygget mange skoler i Rygge: Balke (Vang), Gubbeskogen
(Ekholt), Halmstad og Melleby.
Barnetallet i Rygge vokste, og en større skole måtte bygges. En av skolene, «Gubbeskogen
skole», ble nedlagt da den «Nye Gubbeskogen skole» som den kaltes, altså Høiden skole ble
innviet i 1894. Skolen lå der Nordlie Auto ligger i dag i Ryggeveien 55 – 57.
Elevene gikk bare på skolen annenhver dag til langt ut på 1930-tallet. Det fantes ingen gymsal
på skolen, og skolen var den i Moss som lengst beholdt sine utedoer.
Huset var en romslig bygning i sveitserstil, to- og en halv etasje. Opprinnelig hadde skolen
fire klasserom, lærerværelse og lærerinneleilighet. Tomta var utskilt fra eiendommen
Lilleeng.

Skolekretsen omfattet også Krapfoss og Ra, som den gang lå i Rygge kommune. Det var en
stor skolegård, og på siden av tomta lå en lærerbolig der lærerne Djupvik, Holien og frøken
Frislid bodde i mange år.

Det var en god skole å være elev ved, forteller eldre Mossefolk, men det var hard disiplin og
avstraffelser for dem som ikke kunne oppføre seg. Men også mange hyggelig stunder. En elev
forteller at han husker at klassen hans skulle på klassetur. Den turen gikk på sparkstøtting
rundt Rygge kirke. Stor stas!
I 1912 ble skolen påbygd en ny fløy med to klasserom. I skolegården og langs Ryggeveien
ble det plantet kastanjetrær under ledelse av lærer Bakken. Disse ble med tiden en vakker
ramme rundt skolebygget.
I 1938 ble Moss utvidet med områdene Øre, Ørehavna, Melløs og Klommesten. Disse
områdene ga Rygge kommune fra seg. Og etter at Høyda skole ble en del av Moss kommune,
var det bare elevene fra 1. – 4. klasse som gikk der. De eldste elevene ble flyttet til Skarmyra
skole.
I 1954 var Melløs skole ferdigbygget, og de fleste elevene ble flyttet dit. Men helt til 1960
årene var det en viss skolevirksomhet på Høyda skole. De siste årene med undervisning bare i
1. etasje av brannsikkerhets hensyn..
Lærerbygningen ble revet i 1969, men selve skolebygningen sto enda noen år. Helt til det ble
revet i 1971. De vakre kastanjetrærne fikk stå i enda noen år, men en utvidelse av Ryggeveien
gjorde at trærne måtte bort.
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