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NAVNB- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ

SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:

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

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

Henning Jørgensen,kasserer,Rundhøj- 
alle 61,827° Højbjerg,tlf.146555•

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

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

Cynthia Gyldenholm,Marslevvej 6, 
827° Højbjerg,tlf. 147172.

Vagn Jensen, Præstehaven 8o, 
8210 Århus V,tlf. 15798°.

Anne K. Nielsen, Holme Ringvej 11,

KONTAKT

Kontakt opstår, når kredsløbet er i

827o Højbjerg,tlf. 2733°5. orden.Er det det ikke,må fejl fin-

Poul Salomon, Marslevvej 4, des,og skader udbedres.

827o Højbjerg, tlf. 144884. Forældre- og lærerforeningen har ei>-

Lena Thomassen, Ryslingeparken 66, 
827o Højbjerg, tlf. 1473°9-

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

Festudvalg: Cynthia Gyldenholm 
Poul Salomon

Mødeudvalg: Anne Karen Nielsen

Erik Jonathansen

Bladudvalg: Jørgen Hansen-Skovmoes

Jørgen Hulgaard

Else Marie Pedersen

kendt, at en skole af en størrelse 

som vor,kan give vanskeligheder med 

kontakt mellem alle altid.

Men den vil nu forsøge på klasse - 

planet (eller -trinet, om man vil) 

at medvirke til, at der bliver (og 

forbliver) kontakt. Foreningen vil 

prøve på nu at give nogle forældre 

mulighed for at være en del af strøm 

føringen og cirkulationen, der fra

Fotos: Tommy Slumstrup den enkelte klasse går til andre 

klasser i samme niveau - til skolen 

i øvrigt - og naturligvis også den 

"modsatte" vej.
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Klassen - det er eleverne - og deres forældre og lærere - sammen. Det 

lyder banalt. Men: uden børnene og de unge ingen skole. Uden forældre 

til disse ingen baggrund for skolens arbejde og ingen støttende mulig

heder for det.

Også det skulle kontakt-forældrene gerne blive, så ingen lærer ensidigt 

skal opfatte "trykket" på sig som initiativtager til enhver kontakt med 

sin klasses hjem.

Skolen - det er heller ikke = lærerpersonalet. Men også det. Skolen er 

alle, der vil samarbejde for børnenes og de unges skyld, så deres skole

forløb bliver nøjagtigt så godt, som deres hjem ønskede det, da de før

ste gang sendte dem til skole en tid af døgnet, og som hjemmet ønsker, 

det må være, opdragelsesmæssigt og undervisningsmæssigt.

For at skolen hele tiden kan vide, hvordan hjemmene opfatter forløbet, 

må der være jævn kontakt, "strøm sluttet" mellem alle led i den's arbejde. 

Tanker må gå rundt og ikke forbeholdes de få. Intet må blokeres eller sa

boteres, der tjener det overordnede formål: barnets og den unges udbytte 

af skoletiden.

Idé-bank kunne måske oprettes og udbyttes bedre med øget kontakt.

For at hjemmene kan vide, hvordan skolen er nu - må der være en åben sko

le. Ikke for "nogle" til"noget", men åben for forskellige synspunkter. 

Forældre- og lærerforeningen ved, at "politik" og "livsanskuelser" skil

ler folk. Det, der forener, er det, at vore børn og unge går i vor skole. 

Egoisme? Muligvis. Men at det må gå dem og den vel - er det ikke godt for 

alle ?

Vi må ud af vore faglige fordomme og personlige forskansninger mod nogen 

og noget, vi ikke helt har forstået.

Det er som led i denne holdnings-bearbejdelse,forældre- og lærerforenin

gen i sin tid blev til sammen med Rundhøjskolen. Snart lo år er gået. 

Sigtet er u-ændret. Kontakt på enhver tænkelig måde, prøvet eller u-prø- 

vet før.

Skolenævnet. Det fik vi for første gang hos os med det, hvis tid snart 

er udløbet. Ny-valg skal ske. "Nævnet" er en god ting at have. Vi ved 

forts.



4

det. Det nye nævn kunne måske også bruge kontakt-forældre-ordningen her 

på stedet til sin kommen tæt på klasserne uden for klassemøder, fester 

konsultationer og forældredage, og hvad der ellers er.

Der er intet nyt og slet ikke noget revolutionerende i dette.Det er den 

gamle, lille skole i det mindre samfund - ja, det er vor egen skole, da 

den hørte til de små og var mere overskuelig - der her "vender tilbage'.' 

Det er nødvendigt, hvis hjem og skole ikke skal blive så fremmede for 

hinanden, at de ikke længere ved, hverken hvad de skal tale med hinan

den om, eller hvem de er til for, når de mødes.

RUNDHØJSKOLEN - må være rund, så kredsløbet kan fortsætte til liv for 

den og i den. Den må være så høj, at der er noget at stile op imod på 

den, mens vanskeligheder lægges "bag". Den må ikke blive firkantet og 

dermed uhåndterlig - eller flad - og trist som den plads bag den, hvor 

RUNDHØJ, der gav den navn, lå. Og den må være skole - med alt, hvad der 

har været og er i det. Alt det, vi ikke har formået at få ud af vore mu

ligheder deri. Skole kommer af et ord på latin, der betyder "frihed for 

arbejde". Måske bliver vi først skole igen, når skolen ikke længere er 

blot en arbejdsplads mellem de andre, men ----- ?

Frihed skal jo bruges til noget.

Vi vil med disse linjer i bladet hilse vore kontakt-forældre velkomne 

til i fuld frihed at finde, hvad der skal gøres i klasserne, og hvad vi 

kan hjælpes ad med.

Vi vil takke alle her hos os på vor skole, der vil følge dette op og 

være med.
JHS

_o_ 

~ö~

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN

har i efteråret forskellige aktiviteter løbende:

l.Et længe eksisterende ønske om at lære skolens fagområde(r) at kende

er blevet imødekommet med foreløbig matematik og orientering som emner.



5

Lærerne Anders Stilling og Jørgen Hulgaard har lagt for - om onsda

gen. Dette omtales nærmere andetsteds i bladet.

2. Gymnastik for kvinder finder sted om mandagen. Holdene er velbesøgte 

og ledes af fru Inger Haugaard.

3. Skoleskak begynder snart.

4. Til "boden" i forhallen ved Lucia- og før-julefesten på skolen samles 

folk hver torsdag aften kl. 19.3o i formningslokale 2(lersløjdlokalet) 

Ideer og bidrag fra folk, der er forhindrede i at være med der,modta

ges med tak. Henvendelse : tlf. 14 55 76, Skovmoes, Fredensgaardsvej 

44, 827o Højbjerg.

Større fester og arrangementer i hallen omtales andetsteds i bladet.

Vi regner med, at vore meddelelser vil gå ud med eleverne onsdag, så det 

er den dag, der kan være noget fra foreningen - som fra skolen til hjem

met.

Foreningen har deltaget i orientering om skolen for forældrene til børn 

i 1.klasserne og for forældre til børn i børnehaveklasserne.

Foreningen har haft orienteringsmøde med de i bladets "leder" omtalte 

"kontakt-forældre" til de enkelte klasser.

Den har været repræsenteret på et "Skole og Samfund"s-kursus på Askov. 

ADDIT

foreningens i 1972 erhvervede hus - den tidligere skole - har været godt 

benyttet siden da.

Men det koster penge at have stedet og beholde det. Det er ikke gjort 

med udlejningen, så længe huset skal gøres brugbart. Der skal gøres et 

frivilligt arbejde med et og andet derude - stadigvæk. Skulle nogen fin

de stunder og trang til det, kan man få at vide, hvad der skal gøres - 

ved henvendelse til skolens "kontaktmand" med Addit, lærer Mogens Spar

rested - eller til foreningens bestyrelses kasserer og sekretær.(Side 2). 

AISTRUP

er navnet på 24 tønder land, 13,243 ha.,ved Mariager fjord, erhvervet 

efter enstemmig generalforsamlings-beslutning d. 4.9.1969 og besluttet 

afhændet efter generalforsamlingen d.26.4.1972. Efter derom ført forhand- 

forts.
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ling gennem fredningsplanudvalget for Århus amt overtager staten nu are

alerne. Efter regeringsomdannelsen er fredningsinteresse-områderne over

gået fra ministeriet for kulturelle anliggender til miljøministeriet,hvor 

under jordene derefter vil høre. Der er ved at blive udstedt anmærknings

frit skøde på dem i disse dage.

Foreningen er professor, dr. jur. T. Svenné Schmidt taknemmelig for, at 

han ved salget som ved købet i sin tid har villet bistå som juridisk sag

kyndig for foreningen.

Udenoms-areal

til huset i Addit søges der nu lejemål på hos Addithus. Der er fra for

eningens side foreslået afgrænsning af de tilstødende arealer fra det om

råde, det tillades os at benytte over - foreløbig - en tiårig periode . 

Det drejer sig om ca. 6000 m (o,55 ha.). En ny lov kommer nu ind i vor 

tilværelse: lov nr. 259 af 27.5.195o med ændringer ved love nr.213 af 4. 

6.1965 og nr. 175 af 3o.4.1969 om hegn.

Hverken Brædstrup kommune eller Vejle amt har ment at kunne fritage for

eningen for ejendomsskatter, da huset intet almennyttigt formål har. 

Nyt bestyrelsesmedlem

fra 1.klasserne er valgt, og Jens Vestergaard, som vi takker for hans med 

virken til arbejdets fortsættelse, er afløst af fru Lene Thomassen.

Lærer-repræsentationen

i bestyrelsen er ændret, idet Vagn Jensen har afløst Jørgen Hulgaard. 

Førstnævnte er ingen ny mand i sammenhængen, idet han var lærernes repræ

sentant i bygge-udvalget omkring det opgivne Aistrup-projekt, han har hid

til været og er stadigvæk den, der administrerer foreningens fritidsakti

viteter under fritidsloven, ligesom han er gået ind i det forenings-udvåfe 

der skal udarbejde oplysnings-materiale om Addit. Det er os en glæde midt 

i bedrøvelsen over, at Jørgen Hulgaard ikke er med i bestyrelsen mere,at 

han har indvilget i at fortsætte i bladets redaktion. Hans levende opta

gethed af skole/hjem-samarbejdet og hans føling med, hvad der sker på og 

omkring skolen er et aktiv i denne sammenhæng.

J.H.S.
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tunge ord, 
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beton og arkitektur.

s betontrivsel

miljøarkitektur.
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På 
skolebanken

Forældre- og lærerforeningen har startet et kursus under titlen SKOLEN

AF I DAG.

Formålet skulle bl.a. være at 

hjælpe forældre til bedre at 

følge deres børn gennem sko

leforløbet, også rent fagligt 

Med dette for øje var det op

rindelig tanken, at underteg

nede skulle lede kursets fem 

første aftener med indled - 

ningsvis en behandling af så

vel generelle som lokale sko

lespørgsmål. Derefter rede

gøre for og arbejde med fa-

get/metoden orientering. Anders Stilling skulle så afslutte med at be

handle matematiske skoleproblemer kursets fem sidste aftener.

På grund af en overvældende tilslutning blev det nødvendigt at starte 

to hold med den konsekvens, at et hold så at sige måtte begynde "bag - 

læns".

På forberedende møder blev Anders Stilling og jeg enige om gennemgående 

- forhåbentlig selvfølgelig - holdning i denne situation: Vi har ikke 

påtaget os at behandle skolen af i dag, men vist os villige til efter 

bedste evne at videregive vores personlige kendskab til og opfattelse 

af SKOLEN AF I DAG med særlig vægt på fagene matematik og orientering.
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Vi betragter den store interesse for kurset som et positivt træk i he

le skolens liv og håber at være i stand til at indfri de forventnin - 

ger, kursets deltagere måtte have.

Da mange har givet udtryk for ærgrelse over valget af netop onsdag , 

skal vi nævne, at der muligvis oprettes et hold i foråret, placeret en 

anden ugedag.
Jørgen Hulgaard.

_o_

"5“

Endnu engang har Rundhøjskolen haft den glæde at have Århus Byorkester 

på besøg.De fleste af skolens elever og lærere fik en lille times godt 

samvær med musikanterne, dirigeret af den nyudnævnte chefdirigent Jorma 

Panula.
o

o

bes%25c3%25b8g.De
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Mede ang. 
skolestart

Torsdag d. 6. september afholdtes det store orienterende møde for for

ældrene til de nye førsteklasser. Til stede var repræsentanter for alle 

"institutioner", som skolen arbejder sammen med i det daglige.

Skoleinspektør Peter Pedersen bød velkommen og gav udtryk for glæde over, 

r=t det var lykkedes at samle alle disse travle mennesker på én gang.

Skolelægen, dr. Chr. Christiansen orienterede om 

sit arbejde og om loven, som ligger til grund for 

det. Han fastslog, at skolelægen kun må undersøge 

børnene, og at enhver form for behandling skal 

foregå hos egen læge eller specialist. 

Sundhedsplejersken, Marianne Hansen fortalte om 

sit arbejde som skolelægens hjælpende hånd. Hun 

tager sig ikke blot af børnenes helbredstilstand,

men også af børnenes velbefindende blandt kammeraterne og i skolen som

helhed.

1.edende skoletandlæge Bent Kring benyttede lejlig

heden til at give forældrene et kursus i tandpleje 

o; tandhygiejne. Demonstrationen var underholdende 

og lærerig. Gad vidst, om de skønne teorier bliver 

ført ud i praksis? Som det kan ses på billedet,var 

tandbørsten og det store gebis fremme.

Skolepsykologen Gunnar Frederiksen forsøgte at mane 

forældrenes skræk for skolepsykologer i jorden.Hans 

arbejde er lige som skolelægens kun undersøgende og 

vejledende.

Da mangeFamilievejledningen var repræsenteret ved Karen Sohønfeldt.

borns problemer kan hænge sammen med familiens problemer, fortalte hun

om de udstrakte muligheder, man har for at hjælpe fra socialforvaltnin- 
forts.side 21.
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ADDIT RUNDHØJ
Procedure og vilkår for skolens leje.

I Indgåelse af lejemål.

1. Halvårsplan for afbenyttelsen af ADDIT RUNDHØJ er opslået på lærer

værelset og ajourføres af lærer Mogens Sparrested.

2. Sestilling afgives til lærer Mogens Sparrested. Opnået reservation 

bekræftes i løbet af 3 skoledage, dels gennem udlevering af girokort, 

dels gennem notering på afbenyttelsesplanen.

J, Lejemål kan kun indgås af myndige personer, der står som ledere af 

den pågældende klasse eller gruppe. Skolens elever kan således kun 

benytte ADDIT RUNDHØJ, når de er under ledelse af en eller flere 

lærere subsidiært en eller flere forældre.

IT Fris og betaling.

1. Dagophold kl. 8-16 hverdage kr. 4o

- 16 - 24 - kr. 4o

Dagophold kl. 8-24 lørdag, søndag, helligdag kr. loo

Døgnophold kl. 16 - 16 kr. loo

4. Ugeophold kl. 16 - 16 mandag - fredag kr. 3oo

16-16 lørdag - lørdag kr. 5oo

5. Såfremt ADDIT RUNDHØJ ikke er optaget umiddelbart før og efter en

gruppes ophold, er de angivne tidspunkter for tidligste ankomst og

seneste afrejse ikke kritiske.

6. Dagophold lørdag, søndag, helligdag kan reserveres til kr. 4o som 

anført vedr. hverdage, men reservationen vil blive annulleret, så

fremt ønsker om døgnophold fremkommer, subsidiært lejen forhøjet til 

kr. loo.

7. i ejeafgiften indbetales på giro 15 58 95 Rundhøjskolens forældre- og 

lærerforening, 827o Højbjerg, senest 2 uger før afbenyttelsen.

ooo



15

III Adgang.

1. Nøg-le til ADDIT RUNDHØJ opbevares på skolens kontor og i Addit brugs

forening. Brugsuddeler Kristian Alexandersen fører tilsyn med ejen - 

dommen.

2. Skolens nøgle kan mod forevisning af girokvittering udleveres sidste 

skoledag før afbenyttelsen og afleveres første skoledag efter afbe - 

nytteisen. I ferieperioder må træffes særlig aftale.

3. Brugsens (tilsynets) nøgle kan udleveres ved ankomst mod forevisning 

af girokvittering og returneres ved afrejse. Sker ankomst eller af

rejse uden for normal butikstid træffes forud aftale med Alexandersen 

tlf. (o5) 75 41 25.

4. Postadressen er ADDIT RUNDHØJ, Additvej, Addit, 874o Brædstrup.

IV Kapacitet.

1. Der er service, spiseplads og soveplads til 3o personer, men på grund 

af den begrænsede køkken- og toiletkapacitet er ugeophold med mere 

end 2o deltagere ikke tilladt.

2. Der er 2o faste senge og yderligere 12 madrasser.Sovepladsen er for

delt på 6 rum af varierende størrelse, min. 1, max. 6 faste senge .

3. Der er 2 toiletter hver med 1 WC og 2 håndvaske. Det ene er desuden 

forsynet med badekar.

4. Spisestuen er møbleret, pejsestuen forventes fuldt møbleret i nov.73

V Lejer- og tilsynsrapport.

1. Ved enhver afbenyttelse af ADDIT RUNDHØJ skal udskrives en lejer- og 

tilsynsrapport in duplo.

2. Der foretages notering ved ankomst og ved afrejse.

3. Rapporten skal tjene som grundlag for

a. Opgørelse af afbenyttelse

b. Placering af ansvar for skader, fejl og mangler

c. Udførelse af nødvendige reparationer

d. Planlægning af forbedringer
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4. Begge eksemplarer efterlades i rapportmappen.

VI Almindelige levevilkår.

1. ADDIT RUNDHØJ overtages og forlades i rengjort stand og med det i 

den fremlagte inventarliste angivne inventar.

2. Anker over skader, fejl og mangler ved ankomsten kan kun tages til 

følge, såfremt de noteres i rapporten 

anmeldes til tilsynet 

bekræftes af tilsynet

eller såfremt de er noteret i den forrige brugers rapport.

3. Skader, fejl og mangler opstået under opholdet noteres i rapporten, 

og anmeldes til tilsynet, der attesterer rapporten.

4. Lejeren er pligtig at erstatte skader, fejl og mangler påført under 

opholdet, herunder betaling for manglende rengøring.

VII Opvarmning og ventilation.

1. I perioden 1/4 - 15/lo skal oliefyret slukkes og alle radiatorer af

lukkes ved afrejse.

2. I perioden 15/lo - 31/3 skal oliefyret efterlades i drift med den 

store grønne ventil oven på fyret i stillingen l,o og med alle radi

atorer åbne.

3. Alle indvendige døre og udluftningsventiler i badeværelser efterla

des åbne.

VIII Indkøbsmuligheder.

1. Addit brugsforening kan levere almindelige kolonialvarer og dybfrost

varer. Dividendekuponer bedes anbragt i æsken i køkkenet.

2. Nærmeste by med_ bredere indkøbsmuligheder: Brædstrup,afstand ca.Skm. 

IX Friarealet.
O

1. Et friareal sydvest for ADDIT RUNDHØJ på ca.Sooom lejes til afbenyt

telse som sportsplads m.v. Arealet påregnes indhegnet i løbet af vin

teren. Indtil da er kun det til græsning udlagte areal tilladt at be

nytte .

forts.



17
2. Åben ild må ikke anvendes på friarealet.

3. Færdsel på de tilstødende arealer er ikke tilladt.

X Færdsel i skoven.

1. Færdsel i skoven hørende under "Addithus" må kun ske i overensstem

melse med gældende lov vedr. almenhedens adgang til privat ejede 

skove.

2. Børn skal så vidt muligt være under voksen ledsagelse under færdsel 

i skoven.

3. H enstillinger, forbud og påbud afgivet af ejeren eller dennes med

arbejdere skal ubetinget efterkommes.

4. Tilladelse til færdsel i skoven uden for de faste veje kan, når det 

har et formål, normalt opnås efter aftale med skovfogeden på de af 

denne givne vilkår. Tlf. (o5) 75 41 19.

5. Jagt og fiskeri af enhver art i skoven og dens vandløb er ikke til

ladt, og der må ikke gøres ophold ved de af ejeren til badning op- 

rensede søer.

XI Information.

1. Til fremlæggelse i ADDIT RUNDHØJ og på lærerværelset vil i løbet af 

vinteren blive udarbejdet informationsmapper indeholdende: 

Lejevilkår - Ordensregler - Inventarliste - Ruminddeling - Egnsin

formation - Turforslag - Aktivitetsforslag - m.v.

0 0 0



18

ADDIT RUNDHØJ

Procedure og vilkår for udleje til medlemmer af Rundhøjskolens forældre- 

og lærerforening.

I Indgåelse af lejemål.

1. Bestilling afgives til Erik Jonathansen, Vegavej 58, 827o Højbjerg, 

tlf. 14 17 28. Opnået reservation bekræftes i løbet af 3 skoledage 

ved fremsendelse af girokort og lejevilkår.

2. Lejemål på de her anførte vilkår kan kun indgås i forbindelse med 

medlemmers personlige anvendelse af ADDIT RUNDHØJ til familiesam

menkomster, ferieophold etc.

Medlemmer kan indgå lejemål for grupper, der er skolen og forenin

gen uvedkommende, på de for udleje til fremmede gældende vilkår.

i r Pris og betaling.

Som for skolen anført.

LIT Adgang.

1. Nøgle udleveres fra Addit brugsforening - brugsuddeler Alexander

sen fører tilsyn med ADDIT RUNDHØJ - ved ankomsten mod forevisning 

af girokvittering. Nøglen returneres ved afrejse.

?. Såfremt ankomst eller afrejse sker uden for normal butikstid træf

fes forud aftale med brugsuddeler Alexandersen, tlf. (o5) 75 41 25.

3. Postadressen er ADDIT RUNDHØJ

Additvej, Addit 

874o Brædstrup.

IV - XI

Som for skolen anført.

0 0 0



19

ADDIT RUNDHØJ
Procedure og vilkår for udleje til fremmede.

I Indgåelse af lejemål.

1. Bestilling afgives til Erik Jonathansen, Vegavej 58, 827o Højbjerg, 

tlf. (06) 14 17 28. Opnået reservation bekræftes i løbet af 8 dage 

ved fremsendelse af girokort og lejevilkår.

2. Udleje kan kun ske til organisationer med et alment medmenneskeligt 

formål, fortrinsvis til ungdomsorganisationer.

3. Lejemål kan kun indgås af myndige personer, der står som ledere af 

en gruppe jævnfør punkt 2.

II Pris og betaling.

1. Dagophold kl. 8 - 16 hverdage kr. 8o

- - 16 - 24 - kr. 8o

2. Dagophold kl. 8 - 24 lørdag, søndag, helligdag kr. 2oo

3. Døgnophold kl. 16 - 16 kr. 2oo

4. Ugeophold kl. 16 - 16 mandag - fredag kr. 6oo

- - 16 - 16 lørdag - lørdag kr. looo

5. Lejeafgiften indbetales på giro 15 38 95 Rundhøjskolens forældre- 

og lærerforening, 827o Højbjerg, senest 4 uger før afbenyttelsen.

III Adgang.

1. Nøgle udleveres fra Addit brugsforening - brugsuddeler Alexandersen 

fører tilsyn med ADDIT RUNDHØJ - ved ankomsten mod forevisning af 

girokvittering. Nøglen returneres ved afrejse.

2. Såfremt ankomst eller afrejse sker uden for normal butikstid træf

fes forud aftale med brugsuddeler Alexandersen tlf (o5) 75 41 25.

3. Postadressen er ADDIT RUNDHØJ,Additvej, Addit, 874o Brædstrup.

IV - XI

som for skolen anført.

ooo
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Så dejlig er omegnen omkring Addit.
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(forts, fra side 12) 

gens side. 

Skolenævnets formand Bodil Work fortalte om nævnets 

funktion som bindeled mellem skole og hjem,- skulle 

der være klager, som de enkelte forældre ikke turde 

eller ville henvende sig med direkte til skolen,var 

man velkommen til at kontakte skolenævnet. Til slut 

gjorde hun opmærksom på valget til skolenævnet i 

april 1974.

Rundhøjskolens forældre- og lærerforenings formand, Jørgen Skovmoes ,

berettede om foreningens arbejde og betydning. Især 

fremhævede han arbejdet omkring hytten i Addit, til 

hvis indretning man manglede frivillig arbejdskraft. 

Foredragsrækken endte med et valg af et medlem til 

forældre- og lærerforenings bestyrelse. Det blev fo

reslået fra forældreside, at man næste gang venter 

med dette valg til efter kaffebordet. Man kan så få 

lejlighed til at drøfte, hvem man vil opstille.

Den lange aften sluttede med, at forældrene og lærerne gik i klasserne.

m. 1.

N Y T FRA SKOLEN.

Pr. 1. oktober har Olav Hermansen fået orlov for at tiltræde en stil - 

ling som konstitueret leder af ungdomsskolen i Holme. Hans timer i mu

sik og latin overtages fra samme dato af Klaus Børner.

Fra 1. oktober er lektionernes længde afkortet, således at de - bortset 

fra 3. lektion - nu kun er på 45 minutter. Det medfører, at skoledagen

slutter lidt tidligere end før (Se "Nogle oplysninger om skoleåret 1973 

forts.
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- 74" side 29 !), men også, at arbejdet bliver lidt mere forceret i de 

enkelte timer. Desuden kan det medføre, at der vil være lidt mere hjem

mearbejde at lave for eleverne. Her må forældrene holde sig godt orien

teret hos deres børn. Der synes at være en tendens til at tage noget 

lettere på hjemmearbejdet end før. Her vil for nogle elever og forældre 

en lektiebog være til stor hjælp. Heri kan eleven notere op, hvad der 

fra time til time gives for i lektier, og - når arbejdet er udført - 

selv kontrollere, hvad der endnu mangler.

En anden ulempe er, at børnehaveklasserne ikke - i hvert fald for ef - 

termiddagsholdets vedkommende - slutter på samme tid som de øvrige klas

ser. Der kan derfor ikke påregnes noget tilsyn, når eleverne forlader 

skolen. Det betyder, at forældrene selv i meget høj grad må røgte denne 

opgave.

Vi går den mørke tid i møde. Hermed stiger antallet af elever, der kom- 

mer for sent til første time. Det er et sørgeligt faktum, at det for - 

trinsvis er elever fra ældre klasser, der kommer for sent ! Vi vil fra 

skolens side være opmærksomme på forholdet og tage "synderne" i skole, 

men beder meget om hjemmenes hjælp i dette arbejde. Det kan klares ved 

bare at stille vækkeuret til at ringe blot lo minutter tidligere - og 

rette sig derefter !!!

Knallertkørerne er også ved at blive et problem for os. Hovedreglen for 

knallertkørere er, at man ikke må køre på skolens grund, herunder også 

i opkørslen til og fra cykelkælderen. Der vil tilgå hjemmene brev om for

seelser i så henseende, og i gentagelsestilfælde må overtræderne finde 

sig i at gå til og fra skole i stedet for at køre. Det er liv og før

lighed hos kammeraterne, det drejer sig om.

Det må nok også nævnes, at udgangstilladelse i det store frikvarter 

kun gives til elever i overbygningen og altså kun er gældende i det store 

frikvarter! Det er altså f.eks. ikke muligt at løbe over i slikbutikken 

i andre frikvarterer eller for andre elever end de her nævnte!!

forts.
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De valgfrie fag har voldt os en del kvaler i dette skoleår. Det ser ud 

til, at eleverne - og forældrene? - betragter disse fag som temmelig li

gegyldige - fag, som man altså kan rende til og fra, som vinden blæser. 

Måske er der fra skolens side ikke gjort nok for at informere ordentlig 

om fagene og deres indhold. Det vil vi naturligvis søge at rette efter 

bedste evne. Men dertil skal føjes, at valgfriheden selvfølgelig kun 

gælder, idet man vælger. Når man har valgt, er disse fag nøjagtig lige 

så forpligtende som alle andre skolefag. Vi har fra skolens side dog 

indføjet den ventil, at hvis det går helt skævt i et valgfrit fag, kan 

der - ekstraordinært - vælges om, men kun efter skriftlig henvendelse 

fra hjemmet, og med tungtvejende argumenter som baggrund. Det er for 

ofte et spørgsmål om, hvilke kammerater, der går på holdet, og på hvil

ke tidspunkter, timerne er placeret, som bruges som grund, og det kan 

naturligvis ikke anerkendes som begrundelse. Her tæller kun faget,dets 

indhold og elevens evner for og udbytte af faget.

Luciakoncerten er i år fastlagt til onsdag d. 5. december. Reservér al

lerede nu denne dag for hele familien I!

_o_

"5"

TIL LYKKE!

Vi vil ønske et lærer-ægtepar ved vor skole alt 

godt. Det drejer sig om Jens Andersen og Bente 

Kristensen, der indgik ægteskab i efterårsferien. 

Deres nye adresse: Langelandsgade 9, 3- 

Jens Andersen er lærerrepræsentant i foreningens 

juridiske udvalg.
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NYT FRA SKOLENÆVNET.

Siden sidst har bl. a. følgende emner været på skolenæv - 

nets dagsorden:

skolenævnets rådighedsbeløb til fremme af skole-hjem-sam- 

arbejdet.

Beløbet er i år for Rundhøjskolen kr. 44oo, som fordeltes således: 

klasseforældremøder (tilskud pr. kop kaffe kr. 1,5°) .......... kr. looo 

orienteringsmøde for 1.klassernes forældre .................................. kr. 3oo

1.klassernes første skoledag ..................................................................... kr. loo 

afslutningsfest for afgangseleverne ................................................... kr. 25o 

forældreoplysning (tilskud til forældre- og lærer

foreningens kursus for forældre: Skolen af i dag,med 

orientering om nyere fagemner(orientering+ny matematik))., kr. looo

tilskud til skolebladet ................................................................................. kr. 5oo

øvrige nævnsarbejde (senere aktuelle emner) ................................ kr. 125o

kr. 44oo

Til dækning af udgifter ved almindelige nævnsmøder, møder mellem læ

rere, elever og nævn samt nævnsmedlemmers kursusdeltagelse disponeres 

i år over et beløb på kr. 14oo.

Fortsættelse af forsøget med udgangstilladelse for eleverne på 8.-lo. 

klassetrin.

Efter en længere drøftelse vedtoges det at forlænge ordningen; dog ind

skærpedes skolens ansvar for, at eleverne fra o.-7.klasse bliver på sko 

len i frikvartererne. Ligeledes påpegedes elevrådets medansvar for ord

ningens effektivitet som betingelse for ordningens fortsættelse.

Morgensang.

Spørgsmålet morgensang/ikke morgensang var rejst af lærerrådet. Efter 

en indgående drøftelse i skolenævnet, hvor mange synspunkter for og imo 

blev trukket frem, vedtoges det, at morgensangen skulle fortsætte uændie 

fremover som en kort og festlig optakt til dagens arbejde.
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Hvor ligger ansvaret for børnene v/cyklistprøver, formiddagsekskursi

oner og lign.?

Der syntes at herske nogen uklarhed vedr. lærernes og kommunens ansvar 

over for elever og andre under forprøve til cyklistprøve, ekskursioner 

og lign. I visse tilfælde synes ansvaret at påhvile forældrene. Det ved

toges at fremsende en skrivelse til kommunen med ønske om at skabe klar

hed om sagen, og - hvis der ikke er skabt forsikringsmæssig dækning i 

alle tilfælde - at bede om, at dette bringes i orden fra kommunens side.

Spisefrikvarterets placering efter l.okt.

Ifølge de nye ringetider (fra l.okt.) er spisefrikvarteret placeret i 

tidsrummet lo.3o - lo.4o. Efter nogle forældres henvendelse om, at dette 

var for tidligt på skoledagen, enedes skolenævnet om at bede skolekom - 

missionen undersøge muligheden for at ændre planen således, at spisefri

kvarteret kunne placeres efter 4. lektion (i stedet for som nu efter 3.) 

Svaret blev, at der ikke på nuværende tidspunkt kunne ske ændringer i 

planen, idet man ønskede at høste erfaringer gennem en længere periode. 

Dette toges til efterretning i skolenævnet. Hvad mener De ? Taler bør

nene om, at spisefrikvarteret er for tidligt på dagen ? Eller har appe

titten meldt sig kl. lo.3o ?

Askov Højskole

var rammen om det kursus, som SKOLE OG SAMFUND arrangerede 28.-29.sept. 

og hvori deltog 2 af skolenævnets medlemmer.

Kursets emner var følgende:

1. Ændring af lov om styrelse af kommunernes skolevæsen

2. Sang og musik i skolen

3. Hvordan giver vi eleverne en bedre skolestart 

4. Forældrenes placering i skolens hverdag 

Efter udmærkede oplæg diskuteredes emnerne i grupper sammensat af folk 

fra forskellige dele af landet og med forskellig tilknytning til skolen 

(lærere,forældreforeningsmedlemmer,nævnsmedlemmer,skolekommissionsmed -

forts.



26

lemmer, skoleinspektører f.eks.) Denne form virkede meget inspirerende 

og mange gode ideer og erfaringer udveksledes.

Det var meget spændende at være med !

Skolenævnet.

ooooooo 
~ö~ 

O o

ELEVRAD FAR
FAST KONTORTID..

.......... dog ikke på Rundhøjskolen - endnu !

Men ovennævnte er tilfældet for Fælles-elevrådet i Århus,som er dannet 

af de ca. 55 lokale elevråd i Århus kommune. Tendenserne går klart i 

retning af større og større aktivitet blandt eleverne som helhed for 

at opnå større medbestemmelsesret. Således har der af LOE (landsorgani

sationen af elever) været afholdt et week-endmøde på Jellebakkeskolen 

med deltagelse af bl.a. repræsentanter for vor skoles elevråd. Her ene

des man bl.a. om aktivt at engagere sig i aktioner for at få gennemført 

en række ønsker. Desuden lærte elevråds-repræsentanterne på dette week

endkursus, hvordan elevrådenes møde- og organisationsform kan være, 

løvrigt skal det nævnes, at Rundhøjskolens elevråd allerede har holdt 

flere møder. Der er således afholdt valg af ny formand, som blev Jan 

Lemming, loo. Desuden er Mogens Callesø, loa, valgt som næstformand , 

Kirsten Fogh, 9c, som kasserer, Lone Høgh og Lisbeth Gottlieb som se - 

kretærer.

forts.
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3.sept.1973-Første elevrådsmøde-valg af formand.

Et af de første resultater af det genoptagne elevrådsarbejde er etable

ring af en frugtbod, hvis eventuelle overskud skal gå til følgende for

mål :

1. orkestre til skolefester

2. elevrådets påtænkte filmklub

3. indsættes på bankbog til uforudsete udgifter.

Samlede elevråd.

Lærerrådet har valgt J. Hulgåård som kontaktmand til elevrådet.

o

o



FRUGTBOD.

Oprettelsen af frugtboden en 

succes.Her ses initiativtageren, 

Susanne Geltbjerg loc, hjælpe til 

ved "forretningen".

Den juni efter at "Rundhøjskolen" s nr. 32 var færdigredigeret,mod

tog bladet følgende fra nogle forældre i en af børnehave-klasserne. Vi 

er taknemmelige for ethvert bidrag fra forældre-side.Indlægget lyder : 

Ku har vi forældre til børn i børnehave-klasserne fået en forsmag på , 

hvordan denne klasse fungerer. Vi mener, det har haft en positiv virk

ning på både forældre og børn. Der har været et godt samarbejde mellem 

1.klasse og børnehave-klassen. Det tror vi vil bøde på den barske over

gang fra leg til pligter. Vort indtryk er, at børnehave-klassens lærer 

har klaret den opgave fint. Skænd og ros på rette tid og sted er til 

gavn for alle parter. Vi synes også, der har været et godt samarbejde 

mellem børnehave-klassens lærer og hjemmene. Derfor har vi haft mange 

dejlige timer sammen, både forældrene, børnene og søskende.

Vi håber på godt samarbejde fremover.

sign.Forældre i børnehaveklassen 

III 1972/73-
--------o-----------
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SENSATIONELT
RESULTAT

Asgers næse holdt !

se næste side..
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Ganske sensationelt opnåede lærerne i år 1 - 1 i en spændende og vel

spillet fodboldkamp.

Lærerne var i lang tid foran på et overraskende straffesparkmål af Fini 

Anbo. Men netop som alle - især lærerne - følte den helt store sensa - 

tion "hjemme", lykkedes det eleverne at udligne med en fiks "dropbold", 

som overraskede den i øvrigt velspillende målmand.

Jens Andersen må

"kapitulere"!

Åge Htlbertz må have nogen at 

støtte sig til..
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Torsdag den 8. november : Familie-hyggeaften med banko-spil

Onsdag den 5. december : Lucia-fest med koncert

Lørdag den 16. februar : Forældrebal

Onsdag den 6. marts : Skolefest

Onsdag den 8. maj : Forårskoncert

Alle aftener er kl. 19.

VELKOMMEN !

o

o



IKKE UTØJ - 

men TØJ OG MEGET ANDET -

MÅ GERNE SAMLES ALLEREDE NU

OG FOLK, DER VIL GÅ I TØJET 

og være med, ses med glæde, 

når

FORENINGENS TREDJE LOPPEMARKED

Rådhusforvaltningen har velvilligst på ny givet foreningen lov at 

bruge stedet til det gode formål :

Hele overskuddet går ubeskåret til arbejdet omkring og for ADDIT RUNDHØJ.

ooo--------

Rundhøjskolen, forældre- og lærerforeningens blad, udkommer i 197 3 
hermed for tredje gang og udgår til alle hjem med tilknytning til Rund- 
højskolen i Holme-Tranbjerg ved Århus.
Redaktion af dette nummer: Jørgen Hulgaard og Jørgen Hansen-Skov- 
moes (ansvarshavende).
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