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NAVNE- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ
SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:

Jørgen Hansen-Skovmoes,formand,Fredens
gårdsvej 44,827o Højbjerg,tlf.145576.

Inge Steensen,næstformand, Ryslinge- 
parken 58,827o Højbjerg,tlf. 147587.

Anne Karen Nielsen,kasserer, Holme- 
Ringvej ll,827o Højbjerg,tlf. 2733o5.

Erik Jonathansen,sekretær,Vegavej 58, 
827o Højbjerg,tlf. 141728.

.......... i bestyrelsen:

Jørgen Hulgaard, Tretommervej 75, 
824o Risskov.

Jens Otto Lang, Thornbæks allé 7, 
827o Højbjerg, tlf. 141olo.

Inger Marie Rytter, Thornbæks allé 16, 
827o Højbjerg, tlf. 144972.

Poul Salomon, Marslewej 4, 
827o Højbjerg, tlf. 144884.

Jens Vestergaard, Runegårdsvej 2o, 
827o Højbjerg, tlf. 143289.

Skoleinspektør Peter Pedersen, Mar- 
slewej 5, 827o Højbjerg,tlf. 145252.

Festudvalg: Inger Marie Rytter

Poul Salomon.

Mødeudvalg: Inge Steensen

Jens Otto Lang.

Bladudvalg: Jørgen Hansen-Skovmoes

Jørgen Hulgaard

F.Truelsen (nr.31)

Fotos : Tommy Slumstrup.

Tegning : Merete Svenné Schmidt,
(annonce)

POSITIVISME

Dialogen må anses for at være vær

difuld. Samarbejde og trivsel må 

kunne karakteriseres bl.a. ved 

" en række udfordringer 

Hvorfor slig en indledning ?

For at supplere "lederen" fra sids 

Det er nemlig min opfattelse, at 

vi her på skolen til stadighed har 

været i stand til på positiv måde 

at udfordre hinanden til gavn for 

alle implicerede: skolenævn, for - 

ældre - og lærerforening og lærer

råd !

Men vi må nok acceptere, at skolen 

"betingelser" med tiden er ændret 

Skolen er nu fuldt udbygget; den 

er kommet under storkommunen, den 

har fået ændret skoledistrikt osv. 

Andre ting presser på.

Lærerne (over hele landet!) ønsker 

medindflydelse og medansvar på ar

bejdspladsen. Medlemstallet i For- 

ældre- og lærerforeningen er da - 

lende. Skolens lokalesituation bli

ver allerede hurtigt utidssvarende 
fort
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Altsammen en lang række udfordringer. Ser vi positivt på tingere, løses 

de sådan:

Lærerne forhandler sig til medindflydelse og medansvar, idet alle ind

ser det rimelige heri.

Alle forældre med tørn på skolen er gratis og automatisk medlemmer af 

Forældre- og lærerforeningen. Det samme gælder alle medarbejdere ved 

skolen.

Byrådet bevilger penge til en længe ønsket tilbygning.

Skillevægge - nej !

Så enkelt er det.

Jø.Hu.

----------oo----------

BarneHave 
klassen?

BØRNEHAVEKLASSEN .

Så kom børnehaveklassen da også til Rundhøjskolen. Mandag d. 5-februar 

startede 49 forventningsfulde børn deres skolekarriere i nyindrettede 

lokaler i skolens A og B fløj.

Det har været et spændende arbejde at gøre alt klar til den store dag: 

indkøb af inventar, opstilling, indkøb af maling, ler, pensler, papir, 

lim, sakse, snor o.s.v. De grundlæggende rammer skulle således være i 

orden.

Men hvad går arbejdet i børnehaveklassen da ud på ? Ja, desværre er 

målsætningen for arbejdet i børnehaveklassen ikke enkelt og klart ud

trykt i en formåls-paragraf. På den anden side må børnehaveklassen og-

forts.
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så betragtes som en fuldt til-r 

hørende del af skolen, og selve 

skolens målsætning må da også 

være gældende for børnehaveklas

sen. Groft taget kan man vel si

ge, at arbejdet i børnehaveklas

sen sigter mod to hovedmål:

A: børnenes personlige udvikling

B: at skabe en lempelig overgang 

fra hjem til skole, dels ved at gøre 

barnet fortroligt med skolen og dels 

ved at gøre skolen fortrolig med barnet.

Med hensyn til det enkelte barns personlige udvikling må nok fremhæves

fire områder, der i særlig grad lægges vægt på:

1. Barnets sociale udvikling. Heri ligger naturligvis intet ønske om, 

alle børn skal være og opføre sig ens, men kun en træning i dette: at 

gås hinanden, at opleve en gruppes glæder og sorger.

2. Den sproglige udvikling. Der ligger her en fornem opgave at løse, e 

opgave, hvis mål gerne skulle være at lette den senere læseindlæring i 

skolen.

J. Den motoriske udvikling. I børnehaveklassen indtræder der hos de fl 

ste børn en kraftig vækst, hvorfor allerede indlærte færdigheder (hold 

på blyant, pensel m.v.) igen må stimuleres.

4. Den intellektuelle udvikling. Selvom man beskæftigelsesmæssigt tage 

udgangspunkt i aktiviteter, børnene i større eller mindre grad er be - 

kendt med fra hjem eller børnehave, vil der efterhånden være børn, der 

er "parate" til en intellektuel stimulering. Denne side af udviklingen 

tilgodeses gennem træning med specielle spil, billedbøger o.s.v.

Naturligvis er ovenstående betragtninger kun i meget grove træk dækken 

for arbejdet i børnehaveklassen, så vi håber, at det ved et senere for 

ældremøde, vil være muligt yderligere at komme ind på børnehaveklassen 
forts. 
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målsætning.

Det andet formål med arbejdet i børnehaveklassen er, som omtalt,at være 

medvirkende til en lempeligere skolestart.

Denne opgave må løses i samarbejde med de lærere, der har 1. klasse i 

øjeblikket (besøg m.v.) og de lærere, der skal overtage børnene efter 

sommerferien.

Men - en spændende opgave bliver det, og vi glæder os meget til samar

bejdet med lærerne og forældrene, et samarbejde, der er en fundamental 

forudsætning for, at arbejdet med børnene kan lykkes.

Helle Nedergård og Pia-Lill Jensen.

--------ooo----------

Nye medarbejdere 
ved Skelen!

Fru E. Rasmussen har fået assistance til 

sekretærjobbet. Den 1. februar begyndte 

fru Ellen Knudsen her på skolen og har 

foreløbig til "huse" på viceskoleinspek

tør Vagn Jensen's kontor.

De to nye børnehaveklasseledere, der præ

senterer deres arbejdsområde i det fore

gående stykke, og som er afbilledet i for

bindelse dermed, tog den 5- februar imod

eleverne til de nyoprettede børnehaveklasser. „ __, „ ,J Fru Ellen Knudsen.
Vi ønsker jer alle velkommen til et godt samarbejde.

o
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den række spørgsmål til

måtte være aktuelle nu

VI 
besøger

En eftermiddag lykkedes det endelig at få stillet

Fogh Sørensen, vi syntes

og som måske kunne vække

fornyet debat - ikke mindst - forhåbentlig -

blandt eleverne !

Det første spørgsmål var angående de glemte sager. "Det er et stort pro

blem", svarede Fogh, " i hvert Il-frikvarter er jeg til rådighed, men så 

godt som ingen benytter sig af tilbuddet. Det undrer og det ærgrer, for 

jeg synes, vi gør meget ud af det her på skolen. Vi holder jo også "ud

stillinger", men lige lidt hjælper det. Heldigvis kan så " Red Barnet " 

el. lign, få gavn af tingene. Forbavsende ! Der er mange dyre ting imel

lem ! "

Hvordan ser det ud med ordenen i klasserne efter skoletid ?

Fogh trækker lidt på svaret - "Jah, det er nogenlunde på samme "niveau", 

Man kan da se, der har været børn." 

Gør lærerne nok ?

"Lærerne kunne jo nok være mere opmærksomme på dette område, men stort 

set synes jeg, det er godt. Dog har det jo været særlig galt i enkelte, 

ganske få klasser; men her synes jeg, skolen skrider godt ind, og straf

fen med at udelukke en klasse fra gældende rettigheder virker tilsyne - 

ladende udmærket."

Hvad mener du om inde-ordningen ?

Det velkendte glimt i øjet kom frem, og Fogh svarer:" Vi har jo sarte 

vægge. Det giver jo noget mere griseri. Hvordan lærer vi børn at bruge 

forts.
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papirkurve og affaldsbøtter ? Mon nogen tænker på, at rengøringsbud - 

gettet for Rundhøjskolen er på ca. 200.000 kr ? " 

Og automaten ?

"Griseriet omkring den bliver mindre, og jeg får ikke flere kommentarer 

fra rengøringspersonalet, så det skal nok gå i lave."

Hvad mener du om at benytte forhallen som rygelokale for de ældste ele

ver, hvis muligheden forelå ?

"For det første vil jeg sige, at jeg mener, det er rigtigt af skolenæv

net at sige nej p.gr.a. det sundhedsmæssige - men i øvrigt mener jeg , 

forhallen ville være velegnet. Der er jo stengulv, mulighed for kanti - 

neindretning, og hvis der var en person, som ville åbne kiosken, kunne 

vi nok spare "Super" for meget besvær. Det er jo et problem derovre . 

Desuden ville vi spare store udgifter ved reparationer af toiletterne. 

Og vi undgår meget skidt og snavs fra marken ved nordsiden." 

- ja, hvad mener du om "den side af skolen"?

"Man har jo ikke fulgt arkitekttegningens hensigt, hvad angår fliser, 

beplantning m.m."

Der går forlydender om, at der sker betydelige ødelæggelser på skolen 

om aftenen!

"Det er helt afgjort. Vi ved ikke, hvem gerningsmanden/-mændene er, og 

hvad årsagen er, men ødelæggelserne er faktisk så betydelige, at vi må 

til at gøre noget alvorligt ved det."

Vi har fået nye lamper i gården !

"De er vældig praktiske, men nogen skønhedsåbenbaring er de jo ikke." 

Og her var tiden ved at løbe fra os, så vi takkede for snakken og send

te straks materialet i trykken .
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Meddelelser fre 
Skolenævnet 

Halproblemet.

Som nævnt i sidste nummer af bladet har skolen en del problemer med 

gymnastikundervisningen, fordi Rundhøjhallen ofte er optaget til andre 

formål, specielt til koncerter med byorkestret. Dette bevirkede, at 

lærerråd, skolenævn, forældre- og lærerforeningen og elevrådet samlet 

henvendte sig til skolekommissionen om forholdet.

I svaret fra kommissionen hedder det, at man i princippet tilslutter 

sig skolens synspunkt, at hallen primært må betragtes som et af Rund

højskolens undervisningslokaler.

Indtil videre må man dog acceptere orkestrets brug af hallen, men virk

somheden vil nu blive indskrænket til et omfang, som skolekommissionen 

finder rimeligt, ligesom opsætning og nedtagning af podier m.v. frem

tidig vil blive foretaget på en sådan måde, at skolens undervisnings

muligheder ikke berøres.

Endelig tilslutter skolekommissionen sig det synspunkt, at skolen har 

prioritet frem for andre brugere af hallen og er ligestillet med andre 

af kommunens skoler med hensyn til aflysning af fritidsvirksomhed til 

fordel for skolens egne arrangementer.

Tør vi håbe, at der så er skabt klarhed ?

--------ooo----------

Øvelsesskole.

Vi har i december haft forholdene omkring øvelsesskolevirksomheden på 

skolen til drøftelse. Lærerne har i overvejende grad været tilfredse 

med ordningen i det forløbne år, mens elevernes indstilling varierede 

fra klasse til klasse. Ingen forældre har over for skolenævnet fremsat 

indvendinger mod ordningen, og vi anbefalede derfor, at ordningen fort

sættes i 1973/74 i det nuværende omfang.
forts.
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En forudsætning er dog, at ordningen ikke kommer til at gribe ind i de 

hidtil anvendte principper for fagplanlægningen. Det betyder i praksis, 

at ordningen ikke må få til følge, at klasser må skifte lærere (speci

elt klasselærere) på grund af øvelsesskolevirksomheden. Undervisningen 

varetages som bekendt af bestemte lærere og foregår kun på de mellemste 

klassetrin. Man kunne derfor forestille sig, at de nævnte lærere kun 

skulle have klasserne på disse trin; men det finder hverken lærere el - 

ler vi opfylder elevernes tarv, så derfor er den førnævnte klausul ind

føjet i godkendelsen af ordningen.

-------- ooo----------

Børnehaveklasser.

Et af formålene med børnehaveklasserne er, at børnene på et tidligt 

tidspunkt skal lære de klassekammerater at kende, som de kommer til at 

følge resten af skoletiden. 

Vi fandt det derfor uheldigt, 

at der kun var regnet med 2 

børnehaveklasser ved Rund - 

højskolen fra næste skoleårs 

begyndelse, idet man måtte 

regne med, at de senere vil-

Velkomst 5.2.1973 i biblioteket

Skoleinspektøren siger goddag 
til børnehaveklasserne.

le blive delt i 3 førsteklasser. 

Det blev derfor foreslået,at der 

oprettedes 3 klasser, så meget 

mere som det måtte forudses, at 

tilslutningen efterhånden ville 

blive større,end den var på det
forts.
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tidspunkt, beslutningen om de 2 klasser blev taget. Forslaget er blevet 

godkendt, og der oprettes derfor 2 formiddags- og 1 eftermiddagsklasse. 

Der er foreløbig tilmeldt 47 til børnehaveklasserne.

--------ooo----------

Skal skolemaden afskaffes ?

Skolenævnet ved skolen i Solbjerg har taget initiativet til, at skole — 

spisningen igen tages op til debat og har selv taget det standpunkt, at : 

det mindste uddelingen af smørrebrød skal ophøre. De beretninger, vi ad 

mere eller mindre direkte veje hører om madens videre skæbne efter udde

lingen, tyder ikke på det helt store behov, så vi har tilsluttet os ind

stillingen fra Solbjerg, idet vi dog går ind for, at eleverne bør have 

mælk + et æble.

I denne som i mange andre sager ville det være rart med nogle udtalel - 

ser også fra andre forældre.

-------- ooo —

Vinterferie.

Der er kommet forespørgsel fra skolekom

missionen vedrørende vinterferie. Speci

elt er der blevet spurgt om, hvorfra da

gene til en vinterferie skal tages, og 

dette spørgsmål finder vi, at vi ikke 

kan besvare uden at have spurgt forældre 

og elever. Når bladet udkommer, har De 

derfor modtaget et spørgeskema herom, og 

vi håber meget, at De også har sendt det 

tilbage til os i udfyldt stand !

O «ir---------
- Der stod da vinterferie p& De kanariske Øer, ikke?

SKOLENÆVNET
_0_

00000
o
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Hyt fra skalen
Børnehaveklasserne startede den 5- februar under behørig festivitas (se 

andetsteds i bladet). Der er i den anledning ansat to børnehaveklasse - 

ledere, nemlig Helle Nedergaard, Enemærket 8, Risskov, tlf. 17 48 93 

(fuldtidsbeskæftiget) og Pia-Lill Jensen, Vilh. Becksvej 75, 2.th. , 

tlf. 14 15 25 (halvtidsbeskæftiget).

Eleverne fordeler sig som følger:

Børnehaveklasse 1 (eftmdg.) 8 dr. + 7 pg. - Helle Nedergaard.

" 2 (formdg.) lo dr. + 8 pg. - Helle Nedergaard.

" 3 (formdg.) 8 dr. + 8 pg. - Pia-Lill Jensen.

I den første uge gik klasserne kun i 2 timer dagligt, men derefter er

skoledagen på 3 timer. Formiddagsholdene går fra 8 til 11, eftermiddags

holdet fra 11 til 14. Det har været drøftet, om det var særlig heldigt, 

at så små elever skulle møde kl. 8 om morgenen, især her i den mørke tid. 

Det ville være rart, om forældrene ville give deres mening til kende her

om, - og gerne i bladet.

Børnehaveklasserne er meget 

fornemt udstyret ! Det bliver 

spændende at se, hvordan bør

nene vil reagere, når de en

gang skal i 1. klasse, der er 

ikke så lidt mere spartansk 

møbleret! Men måske kunne bør

nehaveklasserne danne "skole" 

m.h.t. udstyr i lokalerne. Det 

ville ingen skade være til !
Børnehaveklasse "hjemme" hos sig selv

Der vil i nærmeste fremtid blive holdt et fælles orienteringsmøde med

alle forældrene, hvor der vil blive givet besked om og drøftet alle de 

problemer, som knytter sig til klasserne og deres fremtid.

forts.ooo
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Her De lagt mærke til de dejlige lamper, som er blevet monteret på ho

vedbygningen til belysning af skolegården ? Det har medført, at "lygte

standere", som har stået spredt ud over skolegården, er blevet fjernet 

- en disposition, som vel især bilejerne er glade for !

Indmeldelserne til 1. klasse og børnehaveklasserne pr. 1. august er nu 

afsluttet.

Til børnehaveklasserne er indmeldt 31 elever. Det er desværre ikke nok 

til de 3 børnehaveklasser, som var ønskelig, for at klasserne kunne fø

res videre i de 3 1.klasser, som må forventes oprettet i det følgende 

skoleår. Men det er nok på sin plads at forvente, at skoledistriktet 

lægges om på et senere tidspunkt, så at dette spørgsmål finder en rime

lig løsning.

Til 1.klasse til august er nu i alt indmeldt 59 elever, hvortil kommer 

de elever - formentlig 3 eller 4 - som har været til skolemodenheds - 

prøve, så at de 3 1.klasser skulle være sikret i det kommende skoleår.

---- ooo-------

Holmevej ser ræddelig ud for tiden ! Vi må beklage, at så store vejar

bejder foretages i skoletiden og oven i købet i den mørkeste og mest u- 

sigtbare tid ! Tænk, hvad der ville være sket, hvis der derforuden var 

blevet sne og is på vejene !! Men et godt råd til børnene og deres for

ældre kan vi dog give: Undgå så vidt muligt Holmevej i denne tid ! Hvis 

man fra skolen skal mod syd og øst, kan man med fordel benytte Mølleskov 

vej og Tyrrestrupvej til og fra skole, og beboerne i Rundhøjområdet bør 

gå bag om skolen, så længe Holmevej er delvis spærret.

---- ooo -- ----

Skolen har - i kraft af, at timetallet for sekretærhjælp er blevet for

øget - ansat sekretær nr. 2, foreløbig med en daglig arbejdstid på to 

timer og særlig anlagt på at hjælpe lærerne og viceinspektøren med kopi

ering, udlevering af bøger og hefter. Timetallet ventes at stige til næ

ste år. Præsentation tidligere i bladet.

ooo
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For en sikkerheds skyld gentager vi lige 

idet der er foretaget forskellige ændringer

Dr. Ingrids fødselsdag .. Onsdag

Påskeferie ............................... Lørdag

Majdag ........................................ Tirsd.

Bededag ...................................... Fredag

Kr. Himmelfartsd...................... Torsd.

Grundlovsdag .......................... Tirsd.

Pinse .......................................... Lørdag

Sommerferie ............................ Lørdag

Der er ingen fastelavnsferie i år ! !

-----o o

ferierne i resten af skoleåret, 

siden sidst:

d. 28. marts.

d. 14. april-mandag d.23.april incl. 

(NB: mandag er sidste fridag)

d. 1. maj

d. 18. maj

d. 31. maj

d. 5. juni

d. 9. juni- mandag d.11.juni incl. 

(NB: mandag er sidste fridag!)

d. 23- juni- søndag d.12.august.

o----

Præstegangen er som følge af pastor Pilgaards død blevet lagt om, såle

des at pastor Thomas Jensen nu underviser alle 7.klasserne. Det betyder 

ikke nogen ændring i tidspunktet for konfirmationen, som jo finder sted 

d. 15. april for alle klassernes vedkommende.

Præstegangen til efteråret er endnu ikke fastlagt i alle detaljer. Det 

er dog bestemt, at konfirmationen i 1974 finder sted søndag d. 28. april 

i Holme Kirke.

---- 000-------

Om skolefesten foreløbig kun dette:

Den løber af stabelen d. 7• marts og vil blive tilrettelagt for alle 

elever med deres forældre. Der er endog taget hensyn til at også sports

interesserede kan få den fodboldkamp at se, som sendes samme aften i TV!! 

Reservér nu foreløbig aftenen, så vil De få nærmere besked senere.

o
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LoJLurp.o<iL

»a
Ho Ho.
Hi Hi Hi'

Ho HO

Eleverne i 3a. har prøvet at få stillet nogle sider af bladet til 

rådighed i faget dansk. Her foreligger resultatet, som kan betragtes 

som en idé til kolleger.
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der

GENERALFORSAMLING 1 9 7 3.

Rundhøjskolens forældre- og lærerforening afholder gene

ralforsamling på skolens lærerværelse

Torsdag d. 26. april k 1. 1 9. 3 o

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning, alment

3. Beretning, Addit - Aistrup

4. Regnskab, kontingent

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

7- Indkomne forslag

8. Eventuelt

iskes behandlet af generalforsamlingen, skal være for - 

manden i hænde senest d. 12. april.

Afgående bestyrelsesmedlemmer er I.M.Rytter, J.O.Lang, E. Jonathansen. 

Kontingentkvittering (girotalon) for 1972/73 bedes medbragt som medlems

bevis. - Optagelse som medlem sker ved indbetaling af årskontingent kr.25 

til Giro 153895 Rundhøjskolens Forældre- og Lærerforening,827o Højbjerg.

------------000--------------

NYT OM ADDIT RUNDHØJ.

Hvorfor er Addit Rundhøj ikke i brug endnu ?

Etableringen af Addit gamle skole som vort fristed er ikke problemfri.

Vi er også i denne sag løbet ind i en række vanskeligheder. De er ikke 

uovervindelige, men de forsinker indretnings.

Efter den gældende lovgivning kan en forening som vor ikke erhverve et 

fritidshus, men dispensation er nu opnået. Vi har tilsagn om leje af et 
O 

friareal på ca. 6ooo m stødende op til vor egen grund, men der skal op

nås dispensation fra landbrugspligten, inden lejemålet kan gå i orden.

Toldvæsenet var ude efter en andel (moms) i udbyttet fra vort loppe - 
forts.
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marked. Efter en del korrespondance blev fordringen dog frafaldet.

Der er stilet efter ved salg af arealet i Aistrup, at opnå fuld dækning 

af vor investering incl. forrentning, men fredningsbestemmelserne i om

rådet begrænser vore salgsmuligheder. Der er nu udsigt til,at salg går 

i orden. Det bliver måske til en lavere pris end håbet, men ikke uden 

andel i prisstigningen og med den totale købesum frigjort i løbet af 4- 

5 måneder.

Først når denne kapital er til rådighed, kan vi gennemføre anskaffelse 

af komplet møblement og service og foretage de forbedringer, som vi fin

der ønskelige.

Hvornår får vi Addit Rundhøj i brug ?

Med de midler foreningen på nuværende tidspunkt har til rådighed, kan 

der foretages en nødtørftig indretning. I løbet af marts måned skulle 

følgende være klaret:

Indretning af sovepladser med senge og/eller madrasser for Jo personer. 

Opsætning af ekstra håndvaske.

Opsætning af køleskab

Istandsættelse af ikke-restaurerede værelser 

Anskaffelse af det mest nødvendige inventar. 

De kan bidrage til, at vi når dette mål og til, at vi hurtigt når videre;: 

Med materielle ydelser , med sagkyndig vejledning og ledelse, med til - 

vejebringelse af kapital, med arbejdsydelser.

Hvad mangler der af værktøj, redskaber og inventar ?

Der mangler næsten alt til brug i have, værksted, køkken og i værelserne. 

Nyere genstande til varig brug modtages gerne, men vi satser på i løbet 

af kort tid at kunne dækké det øjeblikkelige behov gennem bidrag af fuldt 

brugbare, rengjorte genstande, De ikke anvender mere.

Haven : Skovl, kost, rive, greb, spade, kultivator, hækkesaks, beskærer

saks, lugeklo, plæneklipper, trillebør m.m.

forts.
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Værkstedet : Høvlebænk, filebænk, skruestik, reol, sav, nedstryger, ham

mer, vinkel, meterstok, hånddril, skruetrækkere, tænder m.m.

Køkkenet : Gryder, pander m.v. til elkomfur, kander, skåle, fade etc. 

til servering. Diverse køkkenmaskiner og -redskaber, støv

suger o.a. redskaber til rengøring, tallerkner, kopper,kni

ve, skeer, gafler.

Værelserne : Alt i lette robuste møbler, opslagstavle, kridttavle, skri

vemaskine, duplikator, aim. kontorartikler.

Hvilke opgaver kræver sagkyndig vejledning og ledelse ?

Der er brug for sagkundskab til følgende opgaver: 

Projektering og arbejdsledelse vedr. haveanlæg 

" " " " nye loftsrum

" " " " værksted og hobbyrum

" " " " toiletbygning

" " " " friareal

Hvilke pengemidler mangler der ?

Det påregnes, at der yderligere skal investeres kr. 100.000,oo i Addit 

Rundhøj, inden den har en sådan standard, at der kan opnås lejeindtæg

ter, der overstiger eller balancerer med driftsudgifterne.

Det lyder måske voldsomt, men det.må erindres, at størsteparten af belø

bet fremkommer ved salg af arealet i Aistrup. En hurtig tilvejebringelse 

af restbeløbet giver en tilsvarende hurtig forbedring af standarden og 

dermed driftsøkonomien.

Kontante beløb af enhver størrelse til anskaffelse af inventar og udfø

relse af forbedringer modtages derfor gerne. Beløbet kan indbetales på

Giro 15 38 95 Rundhøjskolens Forældre- og Lærerforening, 827o Højbjerg.

Påvisning af donatorer, fonds og legater, der kan tænkes at ville støtte 

denne sag, er også en måde, De kan hjælpe på.

I stédet for penge, kan der måske opnås besparelser i anskaffelserne. 

Samlede tilbud på leverancer af inventar, service, eller materiel til 

udførelse af forbedringer under dagspris vil også være en hjælp. forts.
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Hvilke arbejdsydelser er der brug for ?

Det forventes, at al vedligeholdelse og en væsentlig part af forbedrin

gerne kan udføres uden erhvervsmæssig bistand. Der vil, så snart der er 

mulighed derfor, blive afholdt "arbejdsdage" i Addit under følg, former: 

På klassebasis u/forældre, på klassebasis m/forældre, på forældrebasis .

Nærmere meddelelse vil fremkomme, når arbejdsprogrammer er udarbejdet.

Hvordan afgiver De Deres tilbud ?

Tilbud modtages mundtligt og skriftligt af alle bestyrelsesmedlemmer. 

Adresser og tlfnr. er angivet på side 2. Skriftlige tilbud kan også af

leveres til skolen, og her kan også afleveres mindre effekter. Større 

effekter afhentes efter aftale.

Enkelte har på et tidspunkt, hvor vi ikke umiddelbart kunne gøre brug 

heraf, afgivet tilbud om bistand, men da vi desværre ikke har fået note

ret, hvem der ville bistå med hvad,håber vi,tilbuddet vil blive gentaget.

--------000----------

Forældre- og lærerforeningen har den 22. februar haft en god aften med 

departementschef Henning Rohde fra kulturministeriet.

Et indlæg, der dementerer, at en embedsmand er "tør", og at det med kul

tur er noget for "de udvalgte".

At "mødig" (= død-træt og r- kedeligt) har noget med "møde" at gøre. 

Næste begivenhed er generalforsamlingen (se andetsteds i bladet) tors

dag den 26. april 1973 kl. 19.3o.

General minder nogen om krig - og forsamling om noget "kønt" noget. Lad 

Dem ikke forskrække ! Mød op med medlemskortet som adgangstegn, giv De

res mening til kende. Stem folk ind, De har tillid til vil gøre deres 

bedste for foreningen. Sig til, hvilke forslag De har med hensyn til ar

bejdet i foreningen - for skolen. Vi venter Dem den aften. Vel mødt !

Vi stiler mod at kunne give besked om "Aistrup-arealerne" på general - 

forsamlingen, men i denne forbindelse kan der blive tale om nye proble

mer, der skal løses på forsvarlig vis. Dvs. så der til "Addit" kan over
forts . 
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føres et rimeligt beløb, og jordene i nord kan komme dem til glæde,der 

vil værdsætte disse og bevare dem som også tænkt af foreningens købere. 

Imens venter opgaverne i Addit. God arbejdslyst - og tak for støtte .

JHS

--------000----------

Utroligt hvad hoder går rundt og véd 
og gemmer al gamle sager.

Hvordan biir der plads i en hjerneskal te'ed? 
jeg tror, visse tolk skærer værkstedet ned 
til en ganske forsvindende virksomhed, 

så det hele kan bruges til lager.
(Piet Hein: Gruk).

ORIENTERING

Selv om det er utroligt, hvad visse mennesker 

kan lære og huske, er der grænser for, hvor 

meget hjernen er i stand til at opbevare.Der 

kan nok være brug for lagerplads, hvis al den

viden, man får brug for i livet, skal fyldes på i skolen og de unge år.

Endnu mere betænkelig bliver situationen, når den viden, som vi i dag 

er i besiddelse af, på alle områder hurtigt forældes. Hver dag bringer 

forskere i hele verden ny viden frem, der erstatter eller korrigerer 

den viden, som vi har i dag.

Hvad skal børnene lære i skolen ? Hvilken viden skal de have, når de som 

16-17 årige forlader den ? - Svaret kan ikke gives endeligt. I skolen 

må man fra år til år tage stilling til spørgsmålet, som hele tiden vil 

kræve andre svar end dem, man plejer at give. Men et er sikkert:vi kan 

i hvert fald ikke blive ved at slæbe rundt med et stort pensum i geo - 

grafi, historie og biologi, hvor vi kræver, at de skal lære alt det, vi 

som lærere og forældre lærte (terpede?) i vores skoletid. Gorm den gam

le, Christian den fjerde m.fl. kan ikke have evighedsværdi, fordi de nu 

engang hører hjemme i det, v i måske vil kalde "almen viden".

I forbindelse med indførelsen af 5 dages ugen er der fra ministeriet ud

sendt et hæfte, der hedder "Supplerende bemærkninger til de vejledende 

læseplaner i folkeskolen". forts
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Her har man taget konsekvensen af videnseksplosionen og erkendelsen af 

den menneskelige hjernes begrænsede muligheder for at huske alt. Under 

geografi, biologi og historie står der, at læreren må udvælge det stof, 

man traditionelt har lært børnene. Man må altså også kassere noget,selv

om man måske er ked af det. Der står også, at der skal lægges vægt på , 

at eleverne øves i at orientere sig selvstændigt. Man har slået de tre 

fag sammen til ét fag, der kaldes orientering, og her skal man først og 

fremmest lære eleverne selv at skaffe sig ny viden, selv at gå på jagt 

efter de oplysninger, som de til enhver tid vil kunne få brug for.Hjer

nen skal ikke blot bruges til lager, men også til værksted - eller må

ske hellere som et værktøj, der er intakt, så man hele tiden kan følge 

med i alt det nye, der dukker op gennem et menneskeliv.

Det betyder, at vi som forældre og lærere skal til at lægge noget helt 

andet i begrebet lektier end vi plejer. I orienteringsundervisningen 

kan det f.eks. være en lektie at gå på biblioteket og finde en bog, at 

spørge sin bedstefar om, hvordan hans skoletid var, at finde et billede 

i avisen og klippe det ud, at forberede sig på at skulle fortælle klas

sen om en oplevelse, at ringe et sted hen og få en oplysning osv. Men 

selvfølgelig kan man også ind imellem skulle læse et stykke igennem i 

en lærebog, så man kan det næste dag.

Hvis man kigger ind ad vinduet i døren til klassen, vil det også se an

derledes ud, end det plejer, når der undervises i orientering. Læreren 

vil ikke så tit sidde på katederet og fortælle eller overhøre en elev. 

Ofte vil en elev sidde på katederet eller stå ved tavlen og fortælle for 

de andre. Eller de vil sidde i grupper rundt omkring og arbejde med bø - 

ger, se på ting og beskrive dem, se lysbilleder og film, dramatisere osv. 

Ind imellem er der brug for i klassen at diskutere, hvordan man skal lø

se et eller andet problem: Hvem skal man spørge? Hvordan kommer vi ud i 

skoven? Hvem skaffer plasticposer til indsamling af dyr og planter osv? 

Så må der et klasseråd til, hvor man i fællesskab - lærer og elever - 

tager stilling til problemerne. Altsammen vil virke nyt for mange lærere 

og især for mange forældre, men det er nødvendigt, at undervisningen 
forts.
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bliver anderledes, når der skal lægges vægt på, at eleverne skal lære 

at orientere sig selvstændigt og selv lære at finde frem til viden og 

oplysninger.

Undervisning i orientering omfatter ikke blot viden og færdigheder.Det 

er f.eks. ikke nok, at en elev har en viden og teknisk er i stand til 

at orientere sig selvstændigt, hvis han ikke tør. Der kræves - ikke 

mindst i starten - et vist mod, hvis man skal henvende sig til en eller 

anden person for at få nogle oplysninger. Kun ved at prøve det igen og 

igen får eleverne en sådan sikkerhed, at de tør - også når de kommer ud 

af skolen. Det er et led i skolens opdragelse til selvstændighed.

Man kan heller ikke orientere sig selvstændigt, hvis man ikke kritisk 

vurderer de oplysninger, man får, og de påvirkninger, man er ude for - 

f. eks. fra TV, aviser, kammerater m.fl. Derfor er opdragelse til en 

kritisk vurderende holdning en vigtig del af orienteringsundervisnin - 

gen. Disse opgaver med at lære eleverne f. eks. at turde henvende sig 

til andre, at vurdere kritisk m.m. hører med til skolens holdningsdan

nende virksomhed. Et andet vigtigt holdningstræk, som man i Oriente - 

ringsundervisningen må prøve at bibringe eleverne, er åbenhed over for 

andre og andres måde at være på. Hvis man selv er sikker på, at den vi

den, man én gang for alle har fået, altid er rigtig og den eneste sand

hed, er man forhindret i at få noget ud af ny viden og nye erfaringer. 

Åbenhed parret med den kritisk vurderende holdning er nødvendige forud

sætninger for at kunne orientere sig selvstændigt. Derfor kan der være 

god mening i at afslutte dette med et andet Kumbel-gruk af Piet Hein :

Du, hvis tvivl blev kuet ned 
af en smule lærd besked, 
fald på dine knæ og bed: 
Lad mig glemme hvad jeg véd. 
Giv mig barnets åbenhed.

”Pædagogisk Orientering” nr. 4/197o, side 2o-21.Udgiver Pædagogisk Lands 

forening for faget orientering.

o

o
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f n teiting f
I faget engelsk har 7a. beskæftiget sig med en lille bi-ting. Vi syn

tes resultatet blev så morsomt og godt, at vi ville præsentere nogle 

bi-smagsprøver !

(ßCkotv)
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DYREGLADE BØRN

HER ER CHANCEN!

Skal far og mor i byen, eller keder du dig i en week-end eller ferie, 

så har du chancen her til at få det sjovt. Ovre på Mols ligger der en 

stor gård. Der har de fire heste, en hund, tre katte, grise (både sto

re og små), kaniner og mange andre dyr.

Hvis du ikke må holde hest eller hund på terrassen eller altanen, så 

har du lejligheden til at "adoptere” et af dyrene hos os. Dejlige frie 

omgivelser med stranden liggende op til gården. Skønt rideterræn. Hvis 

du har interessen, så medbring tandbørste, gammelt tøj, 55 kr. og mas

ser af godt humør. Kom fredag og bliv til søndag aften derovre.

NB. Vil du høre lidt mere, inden du beslutter dig, kan du kontakte 

Hanne Ankjær, lob.

Hanne fortæller, at lærerne også en hverdag kan besøge denne gård med 

en klasse, hvis de har lyst.
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Det var fredag, og i klassen diskuterede man, om jorden skulle gå 

under, som det var spået; for spøg sagde regnelæreren, at på mandag, 

når eleverne skulle i skole igen, ville det kun være de rigtig flinke, 

der var tilbage; alle de dårlige ville være gået under.-

Et øjeblik var der stilhed i klassen, så lød det fra et af de sidste 

borde: - Jamen, hvem skal vi så have til regning på mandag ?!

Lærerinden fortalte om fødsler og sagde bl.a., at nogle børn fødes for 

tidligt og andre for sent. Lille Henrik rakte fingeren i vejret og sagde: 

- så var jeg vel nok heldig, for jeg kom lige på min fødselsdag ....

Lærerinden til lille Kirsten: " Kirsten kan du så bøje : en so 

Kirsten: en so, soen ... 

et minuts tavshed - 

flere grise , alle grisene ....

Ovenstående er samlet af Lis B. 6c.

o

ooooooo

o
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