Några drag ur skolans historia
Som läroverk av reallyceityp grundades skolan 1897, men då den direkt utvecklats ur äldre skolformer, så
kan dess historia anses sträcka sig betydligt längre tillbaka i tiden.
1. Pedagogin (1653–1842), stadens första skola, grundades genom försorg av åbo-biskopen Eskil
Petraeus. Samskola med i allmänhet endast några få tiotal elever. Lärare var vanligen någon teolog.

Särundervisning för gossar och flickor 1842–97
Gossar
2. Lägre elementarskolan för gossar (1842–74) uppkom ur pedagogin i samband med den allm.
skolreformen 1841. Underv. utökad med grammatik, geografi, historia m.m. Elevantal i medeltal ca 20.
Förest. från 1870: Fil.kand. R.E.G. Holmberg.
3. Tvåklassiga realskolan för gossar (1874–83) utvecklades ur föreg. som en följd av 1871–72 års
skolreform. Nu undervisas även i finska, ryska, tyska, algebra, geometri m.m. Genomsnittligt elevantal ca 30.
Förest. R.E.G. Holmberg.
4. Tvåklassiga elementarskolan för gossar (1883–97) med kurser ung. motsvarande reallyceernas 2 lägsta
kl., varför eleverna nu kunde fortsätta i något fullständigt lyceum på annan ort. Elevantalet ca 17 per år.
Förest. R.E.G. Holmberg
Flickor
Privatundervisning.
Folkskola gr. 1871.
Fruntimmersskolan (1876–1900), 5-kl. flickskola med statsunderstöd. I genomsnitt ca 40 elever. Sista
förest. folkskollärarinnan Hildur Skogberg. Indrogs 1897–1900.

5. Svenska samskolan i Kristinestad (1897–1950), kommunal skola med ungefär samma kurser som i de
statliga reallyceerna.
a) 5-kl. samskolan (1897–1903), började sin verksamhet med 2 kl. 1.9.1897, (Tillstånd och statsunderstöd
23.2.1897). På privat och kommunalt initiativ ytbyggd till 8-kl. samskola 1901–03. Förest. fil.mag. W.
Sjöblom.
b) 8-kl. samskola (1903–50). Dimissionsrätt 21.12.1905. (Våren 1904 dim. vid Vasa lyceum, våren 1905
dim. i Kristinestad med spec. tillstånd gällande för endast ett år). Statsunderstöd för gymnasiet först 1910.
Indrogs 1947–50. Förest. H. Karsten 1903–12, G.A. Lundell 1912–13, T. Ström 1913–17, A. Tranchant
1917–19, T. Ström 1919–38, A. Häggman 1938–46, P. Mörn 1946–50.

6. Kristinestads samlyceum (1947–1973). 8-kl. statligt samlyceum. Grundades genom statsrådets beslut
av 17.5.47. Startade med 5 kl. 1.9.47; 8 klasser från 1950. Rektor P. Mörn 1947–61, E. Appel 1961–73.
7. Kristinestads gymnasium 1973–. I och med grundskolreformen grundades 1.8.1973 Kristinestads
gymnasium som är en kommunal skola. Rektor Per-Olof Aspfors 1973–2001, rektor Margareta Rissanen
2001–¨2016, tf rektor Gunilla Teir 2016-2018, rektor Peter Grannas 2018-.
Skolbyggnaden. De äldre skolorna (1–4) arbetade i olika hyrda lokaler av anspråkslös beskaffenhet.
1738 (enl. K:stads hist.) – 1925 har skolan varit belägen på nuvarande Svenska folkskolans tomt. Det
nuvarande skolhuset uppfördes 1924–25 enligt ritningar av prof. Lars Sonck och till en kostnad av 2,8 milj.
mk. Det invigdes den 30 augusti 1925 och togs i bruk för sitt ändamål den 1 september samma år.

