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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,Ryslingeparken 58,827o Højbjerg,tlf. 147587.

Henning Jørgensen,kasserer,Rundhøjalle 61,827o Højbjerg,tlf. 146555.
Erik Jonathansen,sekretær,Vegavej 58,

827o Højbjerg,tlf. 141728.
....

i bestyrelsen:

Johannes Colstrup, Rundhøjalle 118,
827o Højbjerg, tlf. 145377.

Cynthia Gyldenholm, Marslewej 6,
827o Højbjerg, tlf. 147172.

Meget skal der spares på. I dag.]

vort samfund. Også i den del af

det, skolen udgør. Men noget skal

der ikke spares på. I dag heller
Vagn Jensen, Præstehaven 8o,
8210 Århus V, tlf. 15798o.

Anne K. Nielsen, Holme Ringvej 11,
827o Højbjerg, tlf. 2733o5.
Poul Salomon, Marslewej 4,
827o Højbjerg, tlf. 144884.
Skoleinspektør Peter Pedersen,Mar

ikke. Vi kan tage nogle ting frem

1. at lade skolen - som bygning

forstået - være et åbent hus - ds
gen og året rundt. "Skolen bør

principielt være åben, når og så

længe, der er behov for det".(Ci

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

tat fra debatbogen "Det nære sam

fund", Redaktion: Svend E. Hovrnai
1973, side 9o).

2. at hjælpe til med, at rammerne
omkring et skole-liv fyldes med e
levende indhold. Det vil sige(bl.

at det skal være foranderligt eft
Fotos:

Tommy Slumstrup

skiftende tiders behov, men dog c

Tekstskrivning til blad
og lay-out :Grete Salomon.

samtidigt med faste bestanddele £
før til nu og fremover.Denne "hjæ]
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kan vi yde på vor skole med, hvad vi hver især formår, og vi kan, ad

alle farbare veje påvirke de bevilgende myndigheder til at indse, at
behovene for hjælp fra det "offentlige" kan være forskellige fra sted
til sted, og at rådighedsbeløbene derfor i langt højere grad fremover
må være på lokale hænder, så det initiativ de kender, der er det nær
mest og selv med deri, vurderes af disse■ Den almindelige lovgivning

og de dermed sammenhængende bekendtgørelser og cirkulærer bør derfor
kun blive almindelige rammer og retningsantydende, ikke en hindring

for et livs vækst. En for usmidig tolkning med deraf følgende tilken
degivelser bliver for alment og derfor i praksis betydningsløs i dens

rigtighed.
3. at bidrage til, at der bliver flere fælles aktiviteter for elever,
forældre og lærere på skolen - og - på tværs af aldersgrupperne.Adskil 

lige såkaldte "problemer" - indbildte og virkelige - vil utvivlsomt kun

ne finde en positiv løsning ad denne vej,som vi alle skal lære at fær -

des ad.
4. at støtte hinanden, elever, forældre og lærere i, at der i den skema
bundne del af skolens liv kan, som det hed på gammelt dansk: "holdes
skole". Udtrykket er forladt, men meningen med det skulle nødigt være

gået tabt. Til at holde skole hører stadig: i ordnede arbejdsformer med

gensidig respekt for og tillid til hinanden at lære enkle og tilgrund læggende kundskaber. Gennem jævnlig kontakt hjem/skole kan disse samar
bejdende mennesker prøve bedre at forstå, hvorfor eleven har svært ved
i ro at tilegne sig viden og give andre mulighed for det samme. Ja, hvor

for eleven har så let ved at lære, er tungt nemmende - eller: "sådan"
som vedkommende er. Vanskeligheder taget i starten letter skole-gangen

for flere end den og de, der står i dem.
5. at gøre hver vort til at komme "skulkeri" til livs, fra dets almin

delige "pjække"-former og sløseri med arbejde hjemme og i skolen til de
langt mere graverende former, som har noget dybere årsager og mere ind

viklede .
forts.
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6. at - i det hele taget - yde hinanden gensidig respekt til,på kort

som længere sigt, fælles bedste. Der er utvivlsomt en "forståelses -

kløft" mellem skole og hjem. For nylig fandt man ved skolebyggeriet ud
af, at der skulle findes et "sprog", der lettede meddelelserne mellem
teknikere, pædagoger og bevilgende myndigheder, der alle skrev og tal

te dansk. Skal der bygges et levende og godt samarbejde op mellem skole
og hjem, er der naturligvis ord og begreber, vi bruger - hjemme og i
skole - som den anden part må kende og forstå, ja, kunne trænge ind i o

bag om til meningen med. I det faglige som i det daglige. Hvis barnets

hjemmeverden og skolens verden bliver to verdener, der intet fælles
"sprog" har længere, en måde at fortælle hinanden noget om livet og ar
bejdet på, så går al undervisning og opdragelse nok til sidst rabundus.
Det er skolen betroet, at den skal oplære og opdrage med på hjemmenes

børn ... og unge. Det er hjemmet betroet, at det efter bedste evne føl

ger med i den del af et menneskeliv, barnet og den unge lever i skolen.

Den vigtigste af alle påkrævede skolereformer er den, at der aldrig no
gensinde spares på samarbejdet skole/hjem. Hvor det ikke er kommet

i

gang, må vi sammen finde ud af hvorfor.
Vi skal ikke gå hver til sit, men komme hinanden i møde.

JHS.
------------

0

0

0

------------

Forældre- og lærerforeningen

har i sin møde-aktivitet i vinter været begrænset af de for skolens be

nyttelse gældende restriktioner m.h.t. lukning og opvarmning. Dette hai
også bevirket aflysning af forældre-lærer-ballet , der i meddelelsen i
skolebladets sidste nummer var sat til lørdag d.l6.feb. Arrangementet

påtænkes gennemført senere hen efter nærmere meddelelse fra skolen derc
Gentagelse af kurset "Skolen i dag"
har imidlertid fundet sted med stor interesse bag, og dette antyder et

forts
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behov for noget lignende, evt. med andre fag-områder i sig, senere hen.

Foreningens klass e-repræsentation,
der var samlet den 25. oktober til orientering om mulighederne heri og

tanken dermed, samles igen efter nærmere indbydelse fra foreningen

i

april måned. Der vil da blive udvekslet erfaringer "siden sidst".
Bestyrelsen

har, ud over det almindelige månedlige møde, haft forhandling til for
skellig side om Addit Rundhøj og afventer, mens dette skrives, svar fra

ejeren af nabojordene, Addithus, ved dennes repræsentant, skovrider 0.
Høgsgaard, Salten-Langsø skovdistrikt, Them, med hensyn til lejemål af
o,55 ha af matrikel nr. 3 a af Addit by. Det drejer sig dels om en leje

kontrakt på foreløbig lo år af det nødvendige stykke nær-areal til vort

fri-sted og dels om indhegning af samme ved Addithus' foranledning. Des
uden afventes svar fra Århus kommunes fritidsafdeling på en principiel

afgørelse, denne har indbragt for Århus Amtskommunes amtskonsulent for

fritidsundervisningen.
Foreningen vil gerne understrege, at hovedsigtet med de foretagne drøf
telser og forespørgselen til amtskommunen er, a t Rundhøjskolens før -

steret til huset fastholdes på de vedtagne udlejningsbetingelser - og

a t der, hvis mulighederne er til stede derfor, hentes lov-hjemlet
tilskud til bedre udnyttelse af stedet.
Vi skal i næste nummer forhåbentlig vende tilbage til sagen, ligesom

der, hvis nyt foreligger til generalforsamlingen, vil blive lagt oplys

ninger frem for denne.
Fonds og legater

søges stadig, og tips modtages gerne om, hvor og hvem, der i formålet,
(fundatsen for fonden eller legatet) kan tænkes at have vore hensigter
i tanker. Det har i denne forbindelse glædet os meget, at
Kaj Munks Mindefond

i 3o-året for digterpræstens død har givet os kr. looo til arbejdet i

og med Addit.

forts.
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Bestyrelsen har besluttet, at beløbet investeres i et smukt oplysnings
materiale om sted, egn, historie og natur derude til brug for lejrsko
le- og kursus-deltagere i Addit-Rundhøj. Dette vil blive udarbejdet i åi

Papirhandler Adolf Levisons legat
har for fjerde gang betænkt os med en legat-portion på kr. 2.ooo til
Addit-Rundhøj.

I disse håndslag fornemmer vi, at der i vort land er mennesker, der tæn
ker på os og vil vise det. Det er vi meget glade for.

Dette fritager ikke os for indsats, tværtimod. Det skulle opmuntre os
til endnu et bette nøk. Det kan gøres også ved det kommende

hvorom mere andetsteds i bladet. Vi beklager

fejldateringen derfor på bagsiden af sidste num

marked

mer (nr.33).De rigtige dage står i dette nummers

meddelelse. Den ansvarshavende redaktør tager

skylden derfor på sig.
FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGENS
ordinære generalforsamling,

der herved og rettidigt indkaldes, er
;' torsdag den 25- april 1974 kl. 19.3o på lærerværelset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Foreningens årsberetning v/formanden
3. Foreningens ejendom i Addit
4. Regnskab, kontingent

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7- Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være forman

forts .
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den i hænde senest onsdag den lo. april.
Afgående bestyrelsesmedlemmer er: Jørgen Hansen-Skovmoes, Poul Salomon
og Inge Steensen.

Adgangsberettigede er medlemmer med gyldigt medlemsbevis(kontingent kvittering på postindbetalings-talon) for 1973.
Foreningens gironummer er: 15 38 95 Rundhøjskolens forældre- og lærer

forening, 827o Højbjerg.
Restkontingentet for 1973/74 er kr. 15,(for nye medlemmer i indeværende

regnskabsår, dvs. til generalforsamlingens beslutning om kontingent fastsættelse for 1974/75).

---- o o o-----Aistrup-området

er nu ikke længere på foreningens hænder. Salgssummen - kr. 80.000 - er
frigjort i banken og disponeret over som omtalt andetsteds i bladet,dvs.
bundet til præciseret formål. Ejeren af natur-området er STATEN ved mil
jøministeriet. Det ligger nu - ligesom natur-områderne omkring Addit -

under de bestemmelser, der er gældende for sådanne områder. Vi skal i
næste nummer, både med henblik på dem, der fremover vil tage til Aistrup,

og med henblik på dem, der færdes i Addit-egnen, bringe disse bestemmel

ser i sammendrag.
Addit Rundhøj

omtales på bladets midtersider - og på generalforsamlingen vil forenin

gens medlemmer blive forelagt yderligere materiale herom.
Addit Rundhøjs indretning

er et vigtigt program-punkt nu. Det skal gerne ude som inde nyttiggøres
til foråret og sommeren og efteråret og vinteren.
Som led i ibrugtagningen er, at

Bods-folkene
dvs. den kreds, der frembragte mange, dejlige ting til Lucia-festens
bod i forhallen og solgte disse, har skaffet foreningen kr. 17oo, og

8

Juleboden.

disse penge er brugt til et klaver til Addit Rundhøjs storstue, pejse
stuen. Vi er de pågældende mennesker taknemmelige for, at dette instru

ment var i deres tanker som et synligt udtryk fremover for deres slidMøbler til Addit Rundhøj
er leveret og skal opstilles. Nye senge tænkes afløse de midlertidige,
som blev istandgjort sidste år. Det bliver faste(re) end dem, vi fik

klargjort i 1. etablerings-fase.

Vedtægter for Addit Rundhøj
vil blive forelagt i forslag for foreningens medlemmer på generalfor -

samlingen, hvortil indkaldes andetsteds i bladet. Vi vil indstændigt
opfordre alle adgangsberettigede, dvs. medlemmer, der har betalt deres

kontingent for 1973/74 om at komme, da det er vigtige spørgsmål, der
nu - som før - er på dagsordenen. Ingen, der udebliver den dag, vil der

efter kunne sige, at de ikke var medbestemmende om fælles sager.

"RUNDHØJSKOLEN", forældre- og lærerforeningens blad, som
De har i hænderne, får støtte fra skolenævn og skolevæse
men hovedparten af midlerne til, at alle hjem får det me

deres børn, næste gang - nr.35 - lige inden sommerferien
det er det foreningens opgave - også den - at skaffe til

fort

9

veje. Skulle De, der læser det, sige, at De gerne vil give lidt til, at

det må fortsætte, for det er det værd, så betal Deres penge ind til For
ældre- og lærerforeningen, gerne (helst) på gironummer 15 58 95 og mær

ket: Blad-bidrag. Et blad med så mange billeder som vort og så mange ,

gratis bidrag som vort - koster alligevel i fremstilling 2-3 kr. pr.
stk. Redaktionsarbejdet er tidskrævende, men rart - samarbejdet med den

elev i vor skole, der til nu har leveret billeder til os, er et nyt ,
godt skridt mod samarbejdet i skolen, og vi håber, det vil fortsætte;
ekspeditionen kan vi takke skolens leder, sekretærer og lærere for, og

så er det at håbe, at man om onsdagen (normal dag for meddelelser fra
skole, nævn og forening) vil spørge, om der er noget "med hjem". Tryk

ningen hos Engdals Offset fungerer tilfredsstillende.
En mørk plet i samvittigheden og alt det førnævnte lyse

er læser-reaktioner på det, der står i bladet. Noget vil man vel opleve

undervejs gennem bladet. Lad os få at vide, hvad De som læser synes, ik
ke blot om bladets udseende og meninger - også, meget gerne det, men

Deres syn på de ting, skolen, dens blad og foreningen arbejder med. Er
der noget, vi ikke har fortalt, eller ikke er rigtigt forstået,så spørg.
Vi skal give de svar, vi kan, om sagen.
Tak for Deres medarbejderskab til et stadig bedre blad.

Nyt medlem af bestyrelsen.

Til afløsning for Lene Thomassen, der ikke p.t. har barn i 1.klasse

,

hvis repræsentant hun valgtes som, er indtrådt Johs. Colstrup,der på
valgmødet opnåede samme stemmetal som sin forgænger.

Vi byder Colstrup velkommen i bestyrelsens og foreningens arbejde,hvor
vi allerede før har mærket hans indsats-vilje og -evne.
Ligeså en tak til Lene Thomassen for hendes periode i bestyrelsens ar

bejde .

_o_

-ö~
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VIGTIG
MEDDELELSE

s skolenævn
Alle må med til at vælge Rundhøjskolens repræsentanter for de
kommende 4 år -

NYT FRA SKOLENÆVNET.
Siden sidst har bl.a. følgende emner været på skolenævnets dagsorden:
Rundhøjskolen som fast øvelsesskole til Marselisborg Seminarium.

Vores skole har allerede i li år fungeret som øvelsesskole til Marse
lisborg Seminarium. I den forløbne tid har skolenævnet ikke modtaget

nogen beklagelser over gener ved ordningen. Der var derfor enighed om

at anbefale - i lighed med lærerrådets indstilling - at Rundhøjskolen
fortsætter som fast øvelsesskole for seminariet også i 1974/75Tyverier af elevernes effekter.

Det er desværre ingen sjældenhed, at der sker tyveri af elevernes ejen
dele på skolen. Det vil være klogt fortsat at have alle ting mærkede
med navn. Vi håber, skolen vil gøre meget ud af fremlysnings- og op klaringsarbejdet, og at elevrådet vil gå aktivt ind i arbejdet med at

skabe en holdning blandt eleverne, der kan begrænse tyverierne.

Dansk-undervisningen.

Efter en forældre-henvendelse har skolenævnet diskuteret den moderne
dansk-undervisnings metoder. For at få emnet rigtigt og alsidigt be
lyst, arrangeredes der i samarbejde med lærerrådet og forældre- og

lærerforeningen et møde "Focus på dansk-undervisningen" med skole

inspektør Knud Nymand, Vejlby skole (medudgiver af Dansk-systemet
"skriv dansk") som indleder.
Skolenævnsvalg.

Skolen er ikke blot elevernes og lærernes. Skolen er også forældrenes.

Det er skolen i kraft af, at det er forældrenes børn, der uddannes i

skolen og påvirkes af den, og at det er forældrenes penge, der bruges
til at oprette og drive skolen.

Når børnene begynder i skolen, indledes et nyt afsnit af deres liv.
Forældrene ønsker ikke, at dette afsnit skal stå i modsætningsforhold

til de første år, da det var hjemmet, der prægede børnene.
Hvordan skal vi da gøre skolen hjemlig og hjemmene skolevendte ? Det
skal De ved at gøre Deres indflydelse gældende, når der til foråret

skal være valg til skolenævnet.

Skolenævnets pligter og beføjelser fremgår af skolestyrelseslovens § 27,
der lyder således :

f /Tj

stk. 1. Skolenævnet fører tilsyn med skolen. Det påser ,

f

at de i skolen optagne børn følger undervisningen

I VX \

på tilfredsstillende måde, og sørger for overhol-

J

delse af lovgivningens bestemmelser til modarbej-

] I

delse af skoleforsømmelser.

stk. 2. Hvis lærerrådets afgørelse af, om et barn skal rykkes op i næste

classe eller henvises til specialundervisning, indbringes for skolenævlet, træffer det den endelige administrative afgørelse af spørgsmålet.
>tk.3. Det kan udtale sig om sager, hvor der er iværksat politimæssig

mdersøgelse, og om børneværnssager. Det medvirker iøvrigt ved løsnin
gen af sociale opgaver, der er knyttet til skolen.

forts.
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stk. 4. Sammen med. lærerrådet formidler det et samarbejde mellem skole

og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt skolens forældre, der

tager sigte på en forståelse af barnets situation i skolen.
stk. 5. Det godkender efter indstilling fra lærerrådet arbejdets forde

ling mellem lærerne samt den ugentlige arbejdsplan.

stk. 6. Det godkender efter indstilling fra lærerrådet, hvilke undervis

ningsmidler skolen må benytte.
stk. 7- Det stiller gennem skolekommissionen forslag til kommunalbesty
relsen om udvidelse og forbedring af skolelokalerne og disses forsyning
med materiel og inventar.

stk. 8. Planer og tegninger til nye bygninger og anlæg for skolen eller

ændringer i bestående bygninger og anlæg forelægges gennem skolekommis
sionen skolenævnet til udtalelse.

stk. 9. Det kan afgive udtalelser til kommunalbestyrelsen om budgetfor

slag, der vedrører skolen.
stk.lo. Det kan udfærdige særlige ordensregler for skolen.

stk.11. Ansøgninger om stillinger som henholdsvis skoleleder og vicesko

leinspektør, der er opslået med pligt til at gøre tjeneste ved en bestsrrt

skole, forelægges skolenævnet til udtalelse, inden skolekommissionen foa
tager

indstilling om besættelse af stillingen.

stk.12. Hvis en ansøger til en lærerstilling ved kommunens skolevæsen øi

sker at blive ansat med tjeneste ved en bestemt skole, forelægges ansøg

ningen skolenævnet til udtalelse, inden skolekommissionen foretager ind

stilling om besættelse af stillingen.
stk.13. Skolenævnet kan afgive udtalelser og stille forslag til skole -

kommissionen og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører sko

len. Det skal afgive erklæring i alle sager vedrørende skolen, der fore

lægges det af skolekommissionen eller kommunalbestyrelsen.
Vort nuværende skolenævn - Rundhøjskolens første - har nu i snart 4 år
forts.
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forsøgt at leve op til disse punkter, og eet er måske lykkedes bedre

end andet. Inden valget i april måned til det nye skolenævn er det vo

res plan at indbyde til et orienteringsmøde på skolen vedr. skolenæv
nets arbejde. Når tiden nærmer sig, og datoen er endeligt fastlagt ,
vil der tilgå hvert hjem indbydelse til mødet. Og fordi skolenævnsval-

get er så vigtigt - nogle vil mene, at det for børnene er lige så vig

tigt som valg til kommunalbestyrelse og folketing - venter vi, at for

ældrene møder op i stort tal, såvel til orienteringsaftenen som til selve
valget.
Altså : På gensyn !

SKOLENÆVNET .
o
o

FOCUS
DANSK - UNDERVISNINGEN !
I samarbejde med lærerrådet

og forældre- og lærerforeningen hav

de skolenævnet mandag, den 18. febr.
indbudt til et interessant møde om

dette emne. Skoleinspektør Knud Ny mand, Vejlby Skole, der er en kapaci

tet på området - bl.a. medudgiver af "Skriv dansk"
på Rundhøjskolen, indledte aftenen.

o

som også bruges her
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Liv i betonskole med
kunst på hvide vægge
fwO* 2

Rundhøjskolen i Holme

blander professionelle kunstneres værker
med elevernes egne produkter
Elevråd, lærerrepræsentation, skolenævnsmedlemmer og for-

■

ældre- og lærerforeningens formand var til stede, da den

norske kunstner Tove Bertet's livsglædefyldte arbejde "Tante Linneas
børn" (se billedet) blev afsløret.

Tove Bertet var repræsenteret ved Lene Fogh Tanderø, der i Fulden gamle
købmandsbutik ved Beder har vist Tove Bertet's arbejder, ligesom der
samme sted er skiftende kunst-udstillinger, og fru Tanderø's mand ,

Nils Tanderø.
Skoleinspektøren holdt en lille tale og bad ægteparret Tanderø bringe

Tove Bertet en hilsen og tak. Ligeså udtryktes håb om, at kunstnerin
den ved en senere lejlighed selv så værket på den plads, det har fået

lige inden for døren til forhallen mod Holmevej, over for viceskolein

spektørens kontor.
Desværre viser vi det i bladet i sort-hvidt. Dets farvers fylde og var

me og motivets bearbejdelse kommer, trods vor fotografs dygtighed, der
med ikke helt til sin ret. Vi håber, mange af den strøm af mennesker ,

der kommer og går på vor skole, vil standse op ved det.

Skoleinspektørens ord til de tilstedeværende ved afsløringen om at vær
ne om billedet gives hermed videre til alle, der læser dette.
forts.

15

I næste nummer håber vi at kunne afbilde kunstnerinden og lade hende

selv fortælle lidt om sin arbejdsmåde og billedets baggrund.
Det har, siden skolen var ny, været en væsentlig del af dens liv at gi

ve alt skabende, børns som voksnes arbejde hermed og dermed med sig selv,
livsbetingelser.
Man må derfor også se, hvad elever formår - rundt om på skolen, når sin
dene frigøres dertil - og de inspireres fra forskelligt hold i hjem og
skole.

_o_
ooooo
o

Skelen i skelen
I mange år har Holme skole i aftentimerne dannet rammen omkring et stort

og godt ungdomsarbejde med tilbud om både særundervisning, hobbyunder

visning, prøveforberedende undervisning og klubarbejde.

I de senere år er dette arbejde blevet fulgt op med ungdomsskolearbejde
på Rundhøjskolen, et arbejde der har udviklet sig i en sådan grad, at

man nu taler om Holme Ungdomsskoles RUNDHØJAFDELING. Givetvis skyldes

denne udvikling den ekspansion, som i det hele taget er sket i denne
del af Århus.

Som lærer i det daglige ved Rundhøjskolen og i efteråret som medarbej

der ved Ungdomsskolens Rundhøjafdeling, ledet af Per Graversen, skabtes
tanken om SKOLEN I SKOLEN, forstået således, at disse to skoleformer i

langt højere grad end tilfældet er nu, burde/kunne supplere hinanden til
gavn for alle parter. Som begrundelse for denne "holdning" skal jeg blot

anføre nogle få punkter.
For eksempel kunne de to skoleformer supplere hinanden på tilvalgsområ

det. Hvad folkeskolen måske ikke har mulighed for at tilbyde, kan måske
tilbydes i ungdomsskolen. Dette skulle så indebære, at de to skolefor

mers skemaer skulle koordineres. Et fagligt tilvalg i ungdomsskolen
forts.
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skulle således automatisk reducere timetalskravet i folkeskolen. En ud

bygning af nævnte forhold kunne være - som det er tilfældet på Holme
skole i eftermiddagstimerne - et tilbud om yderligere undervisning ef -

ter endt folkeskoleuddannelse som forberedelse til f.eks H.F.-klasserne.
Vi ved jo nu, at de unge meget vanskeligt kommer direkte fra folkesko

len og ind i disse H.F.-klasser, bl.a. p.gr.af alder.
Et andet område, hvor de to skoleformer kan samarbejde, er på det mere

trivselsmæssige/sociale område. Som forholdene er nu, mener jeg ikke ,
nogle af skolerne kan tilbyde de unge endog rimelige forhold i under

visningspauserne og andre ledige stunder. Hvis man et øjeblik retter
blikket mod muligheder udenfor skolen på dette felt, er der ikke meget

at henvise til her på Rundhøj, skønt befolkningsgrundlaget er stort .
Derfor mener jeg, at et samarbejde til løsning af dette problem ville

være naturligt. Der må være/er muligheder på skolen til løsning af dette
Under skolegården ligger store lokaler

ubenyttede hen, man kan nok spørge hvor

rationel'udnyttelsen af vore cykelkæl

dre er, eller hvor rationel udnyttel
sen af forhallen er. Indrettelse af et
fritidslokale, der i dagtimerne kunne

fungere som kantine for de ældste ele
ver og om aftenen, hvis det skulle væ

re ideelt, som klublokale for ungdoms
skolen,ville være af umådelig triv -

Under skolegården-store mulig
heder!

selsmæssig værdi. Ikke nok med dette. Indrettet robust, hyggeligt og
funktionelt skulle en sådan etablering i længden kunne betale sig for

det offentlige, idet mange af de skader som i dag sker i undervisnings 
lokalerne, sandsynligvis undgås. Som sidebemærkning skal nævnes, at

elevrådet gennem dette kan få reelle beføjelser, både under indretnin
gen, under driften og under ansvaret for vedligeholdelsen.

Måske er det altsammen ønsketænkning. I disse sparetider er det nok ikke

forts

A.

DRIFTEN AF ADDIT RUNDHØJ.
Der var i kalkulationerne over driften af ADDIT RUNDHØJ forudsat, at

løbende indtægter og udgifter skulle balancere i 1974.
Med de gældende lejeafgifter, den til nu opnåede udnyttelsesgrad og de

stærkt stigende driftsomkostninger, bl.a. til opvarmning, vil der opstå

et underskud, som må dækkes.
Samtidigt må erkendes, at det fulde udbytte af ADDIT RUNDHØJ, d.v.s.

fuldt anvendeligt til ugeophold for en hel klasse, ikke opnås, før der
er foretaget en række forbedringer.
Det må dog forventes, at der vil hengå 1-2 år, inden fuldt tilfredsstil

lende faciliteter er til rådighed. Midlerne hertil forventes tilveje bragt gennem et loppemarked i Frederiksalle/Vesteralle den 26.-28.sep

tember 1974.
Salgssummen for Aistruparealet, kr. 80.000,-, anvendes således:

Kr. 30.000,- er eller bliver anvendt til påkrævede nyanskaf
felser og til dækning af driftsunderskuddet i 1973.

Kr. 50.000,- hensættes som reservekapital. Afkastningen kan
efter behov anvendes til istandsættelser og til dækning af
evt. driftsunderskud.

Bestyrelsens formål med reservekapitalen er at tilsikre, at foreningen

ikke under den nuværende eller en senere valgt ledelse kan komme i u -

forudsete økonomiske vanskeligheder.
Afkastningen af denne reservekapital vil dog ikke med sikkerhed skabe
balance i driftsregnskabet, før de kortfristede faste lån er afviklet,
d.v.s. om 4-5 år. Indtil da er der behov for tilskud til driften.

Det er rimeligt at spørge, om lejeafgiften så ikke burde forhøjes, men

en forhøjelse kan resultere i en mindre afbenyttelse, og så er der in
tet opnået.

Bestyrelsens forslag til løsning af problemet er:
forts.

B.

Øgede driftstilskud gennem effektuering af avisindsamlingen

effektuering af frimærkeindsamlingen
Øgede lejeindtægter gennem forøgelse af udnyttelsesgraden
Besparelser i vedligeholdelsesomkostningerne gennem

anvendelse af gratis arbejdskraft
anvendelse af tilbudte materialer

Vi henleder i den anledning Deres/din opmærksomhed på den følgende nær
mere orientering vedrørende de enkelte emner.
Det er vort håb, at De/du efter gennemlæsningen finder muligheder for

at yde et bidrag på et område og i et omfang, De/du kan acceptere.

Såfremt De/du beslutter Dem/dig til ud over aflevering af aviser og fri
mærker at yde et bidrag på et eller flere områder, bedes De/du:
udfylde den pågældende blanket i bladet og fremsende den til skolen

snarest muligt - eller foretage en direkte henvendelse:
vedr. loppemarked til

C. Bach Knudsen

Rosenvangsalle 174
827o Højbjerg

vedr. avisindsamling til

T. Maintz Andersen

Æblevej 2 A
827o Højbjerg

vedr. frimærkeindsamling til

vedr. arbejdsdage i Addit til

tlf. 27 o5 39

tlf. 27 32 65

Inge Steensen
Ryslingeparken 58
827o Højbjerg tlf. 14 75 87

E. Jonathansen

Vegavej 58
827o Højbjerg

tlf. 14 17 28

vedr. materialeleverancer til

J. Colstrup
Rundhøjalle 135
827o Højbjerg tlf. 14 53 77

vedr. leje af Addit Rundhøj til

E. Jonathansen
Vegavej 58
827o Højbjerg

tlf. 14 17 28

c.
KAPITAL TIL FORBEDRING AF ADDIT RUNDHØJ GENNEM AFHOLDELSE AF
LOPPEMARKED DEN 26. - 28. SEPTEMBER 1974
I RIDEHUSET FREDERIKSALLE /VESTERALLE .

Forudsættes det, at loppemarkedet i 1974 kan indbringe det samme beløb
som vort forrige marked, vil vi blive i stand til at gennemføre forbed

ringer for et beløb af kr. 30.000,-

Skulle nettoudbyttet blive væsentlig større, kan en tilbygning blive
mulig.
En succes for et loppemarked forudsætter en velorganiseret arbejdsind

sats og en nøje planlægning. Vi håber, at mange vil medvirke, så den

enkelte kun behøver at præstere nogle få arbejdstimer.

Arbejdet opdeles på : Planlægning
Indsamling af effekter

Opstilling af effekter
Salg af effekter

Oprydning
Planlægningen påbegyndes i maj og vil De/du tage del heri, bedes De/du

udfylde den pågældende blanket og fremsende den til skolen.

Der vil i næste nummer af skolebladet fremkomme nærmere oplysninger om
det øvrige arbejde og rundskrivelse med tilmeldingsblanket vil blive

udsendt i august.
På nuværende tidspunkt beder vi Dem/dig:
Opsamle effekter til salg på markedet
Reservere tid for medvirken

Notere salgsdagene: 26.-28. september
Notere og reservere indsamlingsdagene: 18.-25. sept.

----

0 0 0 ----

D.

DRIFTSTILSKUD TIL ADDIT RUNDHØJ GENNEM INDSAMLING AF AVISER .

Forudsættes det, at alle skolens hjem vil bidrage med en daglig avis,

vil det på årsbasis kunne indbringe mindst kr. 3.000,-.
For at gøre opgaven med opmagasinering og afsætning overkommelig må
arbejdet kunne udføres systematisk, og derfor bedes nedenstående an - .

visninger fulgt.

1

Sortering inden afleveringen.

Indsamlingen omfatter såvel aviser som tidsskrifter, blade etc., men
skal sorteres i aviser for sig og diverse blade for sig.
Aviserne afleveres enten i bundter med sejlgarn ombundet på langs og
tværs eller liggende løst i papkasser.

Aviserne er skolen dog mest interesseret i på grund af bedre kilopris

og sikker afsætning.
På den øverste avis i hvert bundt noteres med lynskriver fra hvilken

klasse bundtet kommer.

11 Aflevering.
Bundtede aviser afleveres i skolegården ved taskehylderne ved opgang D.

Tilbringning må finde sted ugens fire første hverdage.
Aflevering bedst tirsdag og torsdag kl. 17 - 18.

Tilbringning må dog ikke finde sted
på en skolefridag

dagen forud for en skolefridag
med bil i frikvarterer.

111 Opmagasinering , afsætning
Opmagasinering sker på skolen indtil en vognladning er samlet.
Avisbundterne afsættes til dagspris direkte til forbrugere eller til
produkthandlere.

Opmagasinering, registrering, lastning og afsætning sker ved frivillig

arbejdskraft under ledelse af Torben Maintz Andersen og Ole Aakjær .

E.

Vil De/du afse nogle timer til dette frivillige arbejde, bedes De/du

kontakte Torben Maintz Andersen, Æblevej 2 A, tlf. 27 32 65, eller af

levere den pågældende blanket i udfyldt stand på skolen.
Kan De/du anvise en køber enten til lejlighedsvis eller løbende aftag

ning, bedes De/du kontakte Torben Maintz Andersen eller fremsende den
pågældende blanket i udfyldt stand til skolen.
Blanketter findes sidst i bladets løse midterregion.

IV Præmiering.
Når en klasse inden for et skoleår har samlet 1500 kg aviser, erhverver

den ret til et lejefrit døgnophold i Addit Rundhøj.
Deltagerne i arbejdsholdene vil også blive præmieret efter arbejdsind sats.

_o
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F.

DRIFTSTILSKUD TIL ADDIT RUNDHØJ GENNEM INDSAMLING AF BRUGTE FRIMÆRKER.

Forudsættes det, at alle skolens hjem i gennemsnit kan bidrage med 5
frimærker pr. hverdag, vil det på årsbasis kunne indbringe mindst 5.000

Primært påregnes frimærkerne afsat uvaskede, d.v.s. kun afklippet fra
kuverterne. Vaskede frimærker kan dog afsættes til en højere pris, så

fremt de kan udbydes i poser å loo stk. ens ubeskadigede mærker.
For at gøre opgaven med sortering, optælling og afsætning overkommelig,

må arbejdet kunne udføres systematisk, og derfor bedes nedenstående an

visninger fulgt.
1

Afklippede frimærker

Frimærkerne afklippes kuverter og kort, så der er et enkelt lag papir
med en kant på 5-lo mm uden om mærket/mærkerne.

Frimærkerne grovsorteres i

små dagligmærker (bølgelinie, rigsvåben, Fr. IX., Margr. 11.)
store billedmærker (danske motivmærker)
udenlandske mærker.

Små dagligmærker samles i poser, hver indeholdende loo g eller mange fold heraf, dog højst 1 kg pr. pose.

Danske billedmærker samles i poser, hver indeholdende loo stk. eller
mangefold heraf, dog højst looo stk. pr. pose.
Udenlandske mærker samles i poser, hver indeholdende mærker fra et en

kelt land, med mindre det drejer sig om meget små partier.

I hver pose indlægges en seddel med angivelse af vægt/antal og fra hvil
ken klasse, posen kommer.

11

Vaskede frimærker

Frimærkerne udvaskes i 2 hold koldt eller lunkent vand i maximalt 2x1
time. Lang tids iblødsætning kan medføre opløsning af farvestoffer.

Når

de oplagte våde mærker er klæbefri, lægges de i pres for at undgå

s ammenrulning.

G.
Hver type af danske mærker samles i en pose for sig. Kun ubeskadigede

mærker må medtages og højst loo ens mærker pr. pose.
Udenlandske mærker samles i poser, hver indeholdende mærker fra et en

kelt land.
I hver pose indlægges en seddel med angivelse af antal, og fra hvilken

klasse posen kommer.

111 Aflevering
For alle klasser, der deltager i indsamlingen, er på viceskoleinspektø
rens kontor anbragt en spand, hvori poserne med frimærker nedlægges.

Større partier bedes hjemmefra samlet i vaskepulverbøtte, der kan af leveres på viceskoleinspektørens kontor eller til
Inge Steensen, Ryslingeparken 58, og C. Gyldenholm, Marslewej 6.

Ønsker De/du at støtte indsamlingen med ældre og/eller dyrere mærker,

bedes afleveringsform og -sted aftalt med Inge Steensen, tlf. 14 75 87.
IV

Sortering

Afklippede små danske dagligmærker sorteres ikke, men afsættes som kilo
varer.

Afklippede danske billedmærker sorteres efter værdier og alder.
Mindre anvendte værdier og de nyeste mærker indbringer en højere pris.

Afklippede udenlandske mærker sorteres i landepakker å loo stk.
Vaskede frimærker samles i poser å loo stk. ens mærker.

Sorteringen foretages af frivillig arbejdskraft under ledelse af Inge

Steensen.
Vil du afse nogle timer til dette frivillige arbejde, bedes du kontakte

Inge Steensen, tlf. 14 75 87 eller aflevere den pågældende blanket i ud

fyldt stand på skolen.

Blanketter findes sidst i bladets løse midterregion.
V

Afsætning

Frimærkerne afsættes til frimærkehandlere til dagspris. Denne pris svin
ger dog meget efter den enkelte forhandlers udbud og efterspørgsel.
forts.

H.

Kan De/du anvise en køber til lejlighedsvis eller løbende aftagning,

bedes De/du kontakte Inge Steensen eller fremsende den pågældende

blanket i udfyldt stand til skolen.

VI

Præmiering

Når en klasse inden for et skoleår har samlet lo.ooo stk. billedmærker

eller lo kg dagligmærker eller tilsvarende kombination, erhverver den

ret til et lejefrit døgnophold i Addit Rundhøj.
Småpartier af indleverede udenlandske mærker anvendes til præmiering
af deltagerne i sorteringsarbejdet.

DRIFTSTILSKUD TIL ADDIT RUNDHØJ GENNEM FORØGELSE AF UDNYTTELSESGRADEN .
Skolen har som forventet i stort omfang gjort brug af Addit Rundhøj til
weekend- og dagophold i forårs- og efterårsmånederne.

Derimod har Addit Rundhøj kun i ringe omfang været benyttet i sommerog vintermånederne.

For at sikre, at Addit Rundhøj primært er til rådighed for afbenyttelse
af skolens klasser og foreningens medlemmer, har vi ikke fremsendt in
formationsmateriale til andre skoler og organisationer, selv om sådanne
kan opnå lejemål.

Uden at ændre denne linie skulle vi gerne op på en højere udnyttelses
grad, og vi gør herved opmærksom på, hvem der kan leje Addit Rundhøj ,

og vilkårene herfor.
1

Lejevilkår

Lejevilkår er aftrykt i skolebladet nr.33, nov. 73- Særtryk kan rekvi
reres fra skolen.

Der er principielt fastsat 2 forskellige lejeafgifter.

For Rundhøjskolen og for foreningens medlemmer er lejeafgiften p.t. kr.

loo,- pr. døgn.
For andre skoler og organisationer er lejeafgiften p.t. kr.2oo,pr.døgn.

forts.

J.

11

Lejemål på skole- og medlemsvilkår

Skoleklasser fra Rundhøjskolen under ledelse af lærere eller forældre.
Organisationer eller grupper tilknyttet Rundhøjskolen.
Medlemmer af Rundhøjskolens Forældre- og Lærerforening, når lejemålet

er af privat karakter. Addit Rundhøj kan således lejes til familiefester
og til private weekend- og ferieophold.

111

Lejemål på vilkår for fremmede

Børne- og ungdomsorganisationer, skoler og læreanstalter.

Voksenorganisationer af almennyttig karakter.

IV

Aftale om lejemål

Lejemål for skolens klasser og lærergrupper aftales med M. Sparrested.
Andre lejemål aftales med E. Jonathansen, Vegavej 58, tlf. 14 17 28.

DRIFTSTILSKUD TIL ADDIT RUNDHØJ GENNEM VEDERLAGSFRIT ARBEJDE .
1

Arbejdsdage i Addit

I lighed med sidste år vil der i foråret blive arrangeret nogle arbejds

dage i Addit.
For at opnå den bedst mulige organisering og koordinering af arbejdet ,

ønsker vi på det tidligst mulige tidspunkt at kende antallet af med arbejdere i de påkrævede brancher.

11

Arbejdsopgaverne

Omfanget af det nødvendige arbejde er ikke opgjort, men hovedopgaverne
kan skitseres:

Etablering af boldbane:

Jordarbejde, fremstilling af mål.
Istandsættelse af udhuse:
Murerarbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, elektrikerarbejde.

Montering af faste køjer, hovedrengøring , havearbejde.

K.

Ill Tilmelding
Kan De/du afse en halv dag eller mere til udførelse af arbejde i Addit,

bedes De/du udfylde den pågældende blanket og fremsende den til skolen
snarest muligt.Når arbejdsdagene er fastsat, vil De/du modtage besked.

IV

Præmiering

Enhver familie, der præsterer en samlet arbejdsindsats svarende til 5

manddage, erhverver ret til et lejefrit døgnophold i Addit for egen

familie, eller for de personer, hvortil retten overdrages.
DRIFTSTILSKUD TIL ADDIT RUNDHØJ

GENNEM VEDERLAGSFRIE ELLER PRISBILLIGE MATERIALER.
1

Materialebehov

Til forårets istandsættelser af Addit Rundhøj er der behov for en ræk

ke materialer, som vi håber i et vist omfang at kunne få leveret veder
lagsfrit eller under dagspris.
Til etablering af boldbane er der behov for maskinkraft til planering

og tømmer til fremstilling af fodbold- og håndboldmål.
Til istandsættelse af udhusene skal bruges tømmer til udskiftning i rådangrebne tagkonstruktioner og nyt tagdækningsmateriale, henholdsvis bøl-

geeternit og tegltagsten.- I det ene udhus skal ydervæggene isoleres med
masonitplader el.lign.,og i det andet ønskes opsat lagerreoler.

Begge udhuse skal overfladebehandles indvendig og udvendig.
Terrassen ønskes overdækket med plastplader.

Høvlet og profileret træ ønskes til fremstilling af faste køjer.
Materialerne skal ikke nødvendigvis være nye og kurante, blot de er

brugbare, vil det være en hjælp.

11 Afgivelse af tilbud
Er De/du i stand til at give os et fordelagtigt tilbud vedr. de nævnte

områder eller på andre områder henhørende til vedligeholdelsen, bedes
De/du fremsende Deres/dit tilbud på den pågældende blanket til skolen

snarest belejligt, eller afgive Deres/dit tilbud direkte til J.Colstrup.
Blanketter findes sidst i bladets løse midterregion.
ooo

L.

TILMELDING TIL ARBEJDSOPGAVER TIL FORDEL FOR ADDIT RUNDHØJ.

Deres/din læsning af redegørelsen for besluttede aktiviteter til fordel
for ADDIT RUNDHØJ vil forhåbentlig resultere i, at De/du beslutter Dem

/dig for at medvirke på områder og i et omfang, der er afstemt efter
interesse og disponibel tid.

Er dette tilfældet, bedes De/du udfylde den/de blanket/blanketter, der
vedrører den/de aktivitet/aktiviteter, De/du vil tage del i.
Det fremhæves, at også den, der kun kan afse nogle få timer, er velkom

men til at melde sig. Det er for alle implicerede en fordel, at vi er
mange til at dele opgaverne.

Tilmelding til Loppemarked

Undertegnede
navn

tlf

adresse
kan medvirke i planlægning af loppemarkedet

klasse
datoer

Højbjerg den
underskrift

Tilmelding til Avisindsamling
Undertegnede

navn

tlf

adresse

klasse

vil deltage i opmagasinering og afsætning af aviser
kan anvise en køber til aviserne

Højbjerg den
underskrift

Tilmelding til Frimærkeindsamling.
Undertegnede

________________________________
navn

__________
tlf

adresse
vil deltage i sortering og afsætning af frimærker

klasse

kan levere større partier efter nærmere aftale
kan anvise en køber til frimærkerne

Højbjerg den _______ ______

___________________________
underskrift

Tilmelding til arbejdsdage i Addit.
Undertegnede

________
navn

tlf

adresse

klasse

kan medvirke i arbejdsdagene i henhold til nedenstående afmærkning:

Ledelse/deltagelse vedr. ___
Ledelse/deltagelse vedr.

________
art

med
med

_ voksne
voksne

børn
børn

___ med__
__ voksne

___ børn

art

Ledelse/deltagelse vedr. ___
art
Medvirken er begrænset til

datoer

Højbjerg den ______________

_ ______________________________
underskrift

Tilbud om materialer til Addit
Undertegnede

________________________
. navn___ tlf

adresse

klasse

tilbyder herved at levere vederlagsfrit/under dagspris

Højbjerg den _______________
underskrift
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let at få myndighederne til
at investere i trivsel. På

den anden side kunne det jo
være en passende udfordring
til at stå sammen, forældre

(FOL,nævn) og skoler, hvis
Forhallen- kan billigt gøres ideel !

man da er af nogenlunde sam

me opfattelse.

Under skolegården - måske en idé!
---- o o o-----For allerede i dette nummer af RUNDHØJSKOLEN at få disse ting nærmere

belyst, har jeg stillet skoleinspektør P.Pedersen og leder af Ungdoms
skolens Rundhøjafdeling Per Graversen, nogle spørgsmål i forbindelse
med mit indlæg.

J.Hu.
Hvad mener du om tanken "Skolen i skolen" ?
dvad mener du om de unges trivselsmæssige muligheder på din skole ?
dertil

svarer skoleinspektøren :

Ideen om "Skolen i skolen" lyder umiddelbart indlysende og besnærende,
og jeg kan give den min fulde støtte. For at udnytte lokalemæssige og
ondervisningsmæssige fordele mest muligt, må der en koordinering til !
forts. side 18...
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Det undrer mig, at denne selvfølgelige tan

ke ikke forlængst er blevet fulgt op lovgiv
ningsmæssigt ! Men selv inden for den nuvæ -

rende lovgivnings rammer kunne vi komme et
godt stykke frem ! Jeg tror endda, at

et

samarbejde inden for de bestående undervis

ningsgrene: folkeskole, ungdomsskole, idræt:

organisationer, aftenskole m.v. kunne etab ■

leres med undervisningstilbud i en bred vif

te til alle uddannelsessøgende. En sådan or<
skoleinspektør P.Pedersen.
ning ville give et langt mere rationelt ud •

dannelsessystem. Jeg er ikke i tvivl om, at mange af vore ældste eleve:
ville kunne få et rigt udbytte af en undervisning sammen med voksne i

aftenskolen, mens omvendt de voksne ville tilføre undervisningen i ung
doms- og folkeskole et nyt incitament, - hvis ellers loven tillod det!
Her er vi ved et meget vanskeligt punkt ! Loven hjemler ikke mulighede:

for dette i øjeblikket. Jeg finder, at de skel, der derved er indopere
ret i vor fritidslov, er kunstige og må fjernes hurtigst muligt. Det e:

ved en tidligere lejlighed blevet lovet, at fritidsloven, der - som de'
blev sagt - er under løbende revision, også på det punkt vil blive ta

get op til overvejelse. Man overvejer åbenbart endnu !
Om forholdet ungdomsskole/folkeskole kan jeg kun sige, at det ville væ:

en lykkelig løsning på et både socialt og undervisningsmæssigt problem
om skolens unge kan fortsætte "i skolen" under andre former, men på egi

skole og med egne lærere, og på en måde, så overgangen fra skole til e:
hverv kan blive så let og glidende som muligt. Et nært samarbejde hero:

kunne meget nemt etableres og vil blive hilst med glæde. Det har været

muligt for folkeskolens elever at vælge fag i ungdomsskolen, som uden

videre kunne overføres til folkeskolens afgangsbevis og oven i købet g
ve afkortning i timetallet om dagen; men jeg er ikke sikker på, at det
endnu er tilfældet !

fort
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antineforholene på skolen er fortvivlede og må finde en løsning. Det

r oplagt, at elevråd, ungdomsskole, lærerråd, forældre- og lærerforning og skolenævn vil have større chancer for at komme igennem med

ode forslag, end hvis hver institution arbejdede hver for sig. Her må
i arbejde sammen !!

eld og lykke !
o

om leder af Ungdomsskolens Rundhøjafdeling svarer Per Graversen:
t samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsskolen på fagmæssige og soci

le områder er ikke nogen ny tanke, idet dette allerede har eksisteret
lere steder i mange år. For et par år tilbage var tanken urealistisk ,

a ungdomsskoleholdene på vores skole blot var placeret her p.g.a.lokaemangel på Holme.

Ungdomsskolens elevtal er nu på ca. 15o for delt på de lo hold, der i denne sæson er op -

rettet, og med den udvikling, der her er star

tet, tyder alt på, at hold- og elevtallet vil

stige de næste år. Ungdomsskolen vil således
kunne udvise en mere varieret tilbudsrække af
fag, end tilfældet er for folkeskolens vedkom

mende, og omkring denne fagrække åbner mulig
heden sig for et samarbejde mellem de to sko

Per Graversen.

leformer til gavn for eleverne. Dette samar-

äjde kunne i første omgang gælde de ikke-obligatoriske fag.
)lkeskoleloven åbner mulighed for dette rent praktisk, da timetallet
>r eleverne i 8-lo klasse kan nedsættes individuelt i forhold til det,

>m er fastsat i folkeskolens undervisningsplan i det omfang, eleverne
alger undervisningen i ungdomsskolen, der svarer til folkeskolens ikkealigatoriske fagkreds. Ordningen forudsætter, at eleverne først frem -

ätter deres primære ønsker for valgfri fag i folkeskolen. Kan denne ik-

j etablere undervisningen, vil elevernes fagønsker kunne overføres til
forts.
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ungdomsskolen. Inden for den fagrække, som kan omfattes af samarbejdet
gælder for de enkelte fag det for folkeskolen gældende årlige timetal
samt at undervisningen skal være i overensstemmelse med de gældende no:
mer og krav. En afsluttende prøves værdi er således lig den tilsvarend
i folkeskolen.

På ét punkt er samarbejdet dog etableret, idet enkelte elever modtager

støtteundervisning i dansk. Til næste sæson vil tilbudet endvidere gæl

reg./mat. og sprog.
På det trivselsmæssige område er jeg helt på linie med Jørgen Hulgård
i hans indlæg. Her er et punkt, hvor tilstandene er under al kritik. E:

net har været til drøftelse i lærerrådet, og det er resulteret i nedsæ

teisen af en arbejdsgruppe, som har haft sine følere ude hos myndighe

derne, fra hvis side man har lovet at kigge på forholdene allerede i
midten af februar. Vore ønsker/krav er ikke urimelige, hvis man bl.a.
ser på den udnyttelsesgrad, sådanne lokaler vil få - jævnfør Jørgen Hu

gårds indlæg.
Ordet trivsel er et nøgleord i dagens skole, og derfor er både folke -

skole og ungdomsskole enige om, at netop her er det umagen værd at sat
og mon ikke vi har forældrene bag os i denne sag ?
Per Graversen.

PS.
Forældre- og lærerforeningens svar er - i en form, jeg ene er ansvarli

for - givet i dette nummers side 2-3. Det er nu som før foreningens
linie.

Jørgen Hansen-Skovmoes.

_o

"5"
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NYT

FRA

SKOLEN.

Indskrivningen, til børnehaveklasserne og 1. klasserne i det nye skoleår

er afsluttet. Det ser foreløbig ud til, at der er basis for oprettelse
af 3 nye børnehaveklasser og videreførelse af de nuværende børnehave -

klasser i tre 1.klasser. Skolens elevtal er for øjeblikket meget kon
stant. Det er et nyt træk i skolebilledet, at der blandt de ny-indskrev

ne elever er mange fra helt "nye" hjem. Der er åbenbart en ny "genera tion" af forældre på vej, og jeg vil benytte lejligheden til at hilse

også disse hjem velkommen til sommer. Hertil føjer jeg håbet om, at
skolen også med dem må få et godt samarbejde i gang lige fra begyndel -

sen.

Om det nye skoleår, der så småt er ved at blive forberedt, kan der for
øjeblikket ikke siges meget. 4 af de 5 lærere, som har været borte på
årskursus eller orlov, vender tilbage til skolen. Kun 2 af klasserne vi
dereføres ikke: det gælder 9. læseklasse, hvor eleverne integreres i lo.

klasse næste år, og 7. læseklasse på samme måde i 8. klasse. Til gen gæld får skolen muligvis en ny 4. læseklasse. Nogle af læseholdene om

dannes til en læseklinik, der er åben i hele skoletiden, og hvor ele
ver med et særligt læsehandicap kan komme i dansk- eller sprogtimerne
og få en intensiveret undervisning af specialuddannede lærere, hvorved

vi håber i højere grad, end det nu er tilfældet, at kunne gøre det mu
ligt for disse elever at vende tilbage til undervisnings-situationen i

klasserne på kortere tid.For de nuværende 7- klasser ser det foreløbigt
ad til, at de kan videreføres udelte i 8. skoleår, som skolen så stærkt

nar ønsket og gennem længere tid har lagt op til gennem en nyordning
ned skolevejleder, som tidligere har været omtalt i bladet.
Skolen har af den norske kunstnerinde Tove Bertet fået skænket et dej -

Ligt relief-maleri: "Tante Linneas barn" (værdi ca. 25oo kr.), som blev
overdraget ved en lille højtidelighed d. 1. feb. i overværelse af hr.
Tanderø og frue som repræsentanter for kunstnerinden, samt elever, læ
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rere og medlemmer af skolenævn og forældre- og lærerforeningen. Skolen
havde tidligere købt "Et hippie-par" af samme kunstnerinde; men vore
penge rakte altså ikke til at købe det maleri, vi helst ønskede, hvor
efter Tove Bertet forærede os det andet maleri ! En stor og smuk ge
stus, som vi siger inderligt tak for !

Sognepræst Thomas Jensen, Holme meddeler: Konfirmationen 1975 finder
sted søndag den 2o. april. Denne meddelelse har naturligvis særlig
adresse til 6. klasserne, der altså allerede nu kan begynde at bestille
kogekone eller selskabslokaler !

Tandklinikken er - ud over de sædvanlige åbningstider - åben for akutte
behandlinger som følger: d. 1. maj kl. 8-12

d. 5. maj kl. 8 - 12
fra d. 24. til 28. juni kl. 8 - 15.

Fra musik-fronten: Skolekoret skulle i week-enden 15.-17. februar samme:
med 5 andre Århuskor have deltaget i opførelsen af Berthold Brechts og

Benjamin Brittens: Børnekorstoget. Opførelsen, der er meget krævende ,

er imidlertid blevet udsat 1-1^ mdr. Den bliver lavet for TV og radio,
og det bliver urpremiere i Danmark!
Koret arbejder med tanken om en udveksling med byen Poznan til sommer.

Hvis alt går vel, bliver der tale om en uges ophold i den polske by
først i juli, og et polsk kor ventes på genvisit senere på året eller
næste år.

Forældrekoret besøger gamle venner i forældre-orkestret i Hovedgård.
Koncerten d. 2. marts markerer samtidig indvielsen af Hovedgård-hallen.

Senere - d. 2o. april - gives der om eftermiddagen koncert i Sdr. Vis

sing skoles sal for beboerne i Addit bl.a. Der fortsættes om aftenen
med frit samvær i "Addit Rundhøj", hvortil beboerne i GI.Addit spe

cielt indbydes.
Forårskoncerten er planlagt til onsdag d. 8. maj.

Et planlagt forældre-lærer-bal har desværre måttet udskydes p.gr. af
energikrisen. Der arbejdes med tanken om et asfaltbal til Set. Hans
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eller et bal i forbindelse med loppemarkedet. Se iøvrigt andetsteds i
bladet !

Skolefesten: Festen for o.-7. klasse blev i første omgang udskudt p.gr.
af energikrisen. Den er nu fastsat til onsdag d. 3- april. Den vil, ef
ter hvad der erfares, få et noget ændret forløb i forhold til tidligere;
men derom vil der senere blive givet nærmere meddelelse. Foreløbig be

der vi Dem reservere datoen: onsdag d. 3. april !
Vore cykler og knallerter, som henstilles i cykelkælderen, lider stadig

væk overlast. Vi har tænkt på, om åbne stativer i skolegården, evt. med

halvtag langs med muren mod sportspladsen var en løsning. Eller er der
andre gode forslag ? De modtages med stor tak !!
Ferier og fridage i skoleåret 1974/75.

Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 1974/75 (l.aug.
1974 - 31.juli 1975) udgør 167 dage, heri medregnet alle lørdage samt
søn- og helligdage.
Sommerferie ............ (Lørdag d. 22. juni) - søndag d. 11. aug.

Efterårsferie .........

Lørdag d. 12.

okt.

- søndag d. 2o. okt.

Juleferie .............

Lørdag d. 21.

dec.

- søndag d.

Påskeferie ............

Lørdag d. 22.

mar.

- mandag d. 31- mar.

Dronningens fødsd......

Onsdag d. 16. apr.

Bededag ...............

Fredag d. 25. apr.

Den 1. maj ............

Torsdag d. 1. maj

Kr. Himmelfartsdag ....

Torsdag d. 8. maj

Pinseferie ............

Lørdag d. 17. maj

Grundlovsdag ..........

Torsdag d. 5. juni

Sommerferie ...........

Lørdag d. 21. juni

5. jan.

- mandag d. 19. maj

-(søndag d. lo. aug)

De nævnte dage inklusive. -

Sommerferien i 1975 begynder lørdag d. 21. juni, således at fredag d.

2o. juni bliver sidste skoledag.
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Også i är - 1973 - var 4.klassepigerne luciabrude.

S.E.S. og nisserne ....
lærer Sven Erik Simonsen i midten.
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Skolevejleder
70 KLASSE - OG HVAD SÅ ?

I samarbejde med syv andre Århussko

ler er vi her på Rundhøjskolen gået
ind i et forsøgsarbejde omkring en

udvidet vejledning til eleverne i 7.
Mogens Sparrested.

klasserne. Formålet med vejledningen

;r, at elever og forældre skal have de bedst mulige betingelser i forilndelse med valget i 7• skoleår, nemlig valget af niveau og fag for de
fterfølgende år.

•elve arbejdet forestås af klasselærerne i 7. klasserne, og til koordi-

.ering af arbejdet samt til hjælp for klasselærerne i arbejdet med frem-

tilling og fremskaffelse af egnet undervisningsmateriale er ansat en så
vidt skolevejleder.
dasselærernes arbejde i klasserne har været dels en undervisning,

der

.ar til formål at orientere om mulighederne indenfor uddannelsessystelet samt give et grundlæggende kendskab til erhvervslivet og erhvervs -

aglige uddannelser, dels et mere vejledende arbejde overfor den enkele elev og forældrene. Dette vejledende arbejde har bl.a. bestået i at

ive eleverne mulighed for at få et så godt kendskab til egne muligheder
g begrænsninger som muligt (anlægsorientering), ligesom der har været
ale om videregivelse af informationer til forældrene på klassemøder og
ed forældresamtaler.
forts.
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Der er egentlig ikke tale om, at man har indført noget nyt i skolen ,

idet denne information og undervisning altid har været en del af ar bejdet i en 7.klasse, men der er gjort forsøg på at intensivere arbej

det, bl.a. muliggjort af tid til klasselæreren samt af et tilbud om at

kunne hente støtte og hjælp hos skolevejlederen, som i snævert samar
bejde med de øvrige skolevejledere og lederen af forsøget, skolekon

sulent Heinrich Holm har udarbejdet forslag til undervisningen og ma
terialer til denne.
Når der netop nu satses så meget på denne vejledning i 7.klasse, hæn -

ger det sammen med, at skolen jo ikke længere er bestemmende over en
elevs videre skoleforløb. Skolen er kun rådgivende, beslutningskompe

tencen ligger alene hos forældre og elev. Desuden er man i dag af den

opfattelse, at et senere erhvervsvalg ikke bør være et valg, som tages
"her og nu", men bør være et resultat af en fortløbende proces og en

lang række delvalg, ved hjælp af hvilke man efterhånden ender i et be
stemt erhverv eller arbejde. For at ruste eleverne til denne række af

valgsituationer, har der derfor været arbejdet med emnet valg-metodik.

Klasselærerne har forsøgt at forklare for eleverne, hvilke overvejel ser der bør ligge til grund for enhver beslutning samt hvilke faktorer

som den enkelte ikke har indflydelse på, der påvirker vore beslutninge:
og måske også er afgørende for, om vi får mulighed for at gennemføre vi

re beslutninger med tilfredsstillende resultater.

Endnu er arbejdet ikke afsluttet, og det vil derfor nok være for tidlii

at vurdere det, men indtrykket indtil nu er, at både elever og forældri
har været positivt interesserede og har taget imod hjælpen med stor gl<
Når arbejdet er endeligt afsluttet, skal der udarbejdes en rapport fra

samtlige deltagende skoler. Disse rapporter vil derefter blive sammen ■

arbejdet til en samlet rapport over alle forsøgene. Denne samlede rap ■
port vil blive diskuteret på en konference med deltagelse af samtlige

implicerede, skolevæsenet, samt repræsentanter for Folkeskolens Forsøg:
råd, og det er vores håb, at erfaringerne generelt vil være så gode, a

vi får lov at fortsætte forsøget, dels i de kommende 7-klasser og dels

for
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zunne udvide arbejdet således, at vi kan følge de nuværende 7.klasser

>p gennem deres resterende skoleforløb.

M. Sparrested.

o
o

INUIT NUNIÉT
.ærer Ebba Hartmann har på opfordring sendt os denne hilsen fra Grøn -

and, hvor hun for tiden opholder sig, idet hun i indeværende skoleår

.f Århus Skolevæsen er bevilget orlov. Ebba Hartmann slutter sit ind æg med en tænksom passus, hvilket har fået redaktøren til at finde
idt grønlandsk frem til overskriften. "Oversat" skulle det betyde

menneskenes land". Men vi skal jo begynde ved begyndelsen:

GRØNLAND - KONTRASTERNES LAND !
lår man op i et dansk leksikon fra 1894, kan man læse følgende om Grøn

and: "Grønland, et stort Nordboland, hvoraf en stor Del staar under Dan
ark, mellem Baffinsbugten og Atlanterhavet; På Grund af Naturforholdene

r det forholdsvis lidet kendt, men det er uden Tvivl en stor 0".
itatet illustrerer tydeligt den enorme udvikling, der er foregået på

rønland op gennem de sidste par generationer til vor tid, hvor vi næ
ten dagligt gennem blade og aviser, radio og TV fyldes med stof og ori-

ntering om udviklingen i vort nordlige amt. Det i 1894 "forholdsvis li-

et kendte polarland" er i dag et dansk udviklingsområde, der i videste
orstand kræver stillingtagen og engagement af enhver af os.
rønland er et stort land - meget stort, og landets storhed sætter sine
por såvel på kroppen som i sindet. Det er forståeligt, at mennesker ,

er lever i så stort og barskt et land, er anderledes i livsform og tæn-
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Den grønlandske natur er enestående, og man bliver aldrig træt af elle

færdig med at iagttage den. Dag og nat, sommer og vinter har man et fa
tastisk og helt eventyragtigt naturmaleri, som aldrig er helt det samm
hele tiden oplever man nye nuancer i landskabet. Men naturen kan også
være barsk og uvenlig, ikke sjældent har menneskene heroppe mærket na
turens krævende kræfter.
Byerne syd for polarcirklen har ikke midnatssol eller total vintermørk
men forskellen på dagens længde sommer og vinter er alligevel meget st

I sommermånederne er der lyst næsten hele døgnet, men i slutningen af
september kan man tydeligt fornemme, at vinteren er på vej. I begyndel

sen af november reduceres dagenes længde betydeligt; dertil kommer, at

solen kun sjældent lader sig se i byen, da den ikke når op over fjeld

toppene .
I nordgrønland - nord for polarcirklen - er det en festdag i byer og

bygder den dag, solen vender tilbage. Klædt i festdragter går skolebør

nene op på fjeldene bag byen, hvor de med sang hilser solen velkommen.
I begyndelsen af oktober fik vi den første sne, og siden har alt været

hvidt. Husene ligger som små farvede terninger spredt over fjeldene,me

også moderne boligblokke - som slet ikke passer ind i den grønlandske

natur - finder man i flere grønlandske byer.
forts
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Sydgrænsen for hundeslæder er Holsteinsborg, og dette transportmiddel

sr stadig meget brugt i nordgrønland, men i hele Grønland er skibsfor-

jindelser og helikopterflyvning vigtige og uundværlige transportmid
Ler. Vejret er en ikke uvæsentlig faktor, når det drejer sig om trans
port mellem de enkelte byer. Om vinteren er hundeslæden næsten det sik

reste transportmiddel, fjordisen og sneen ligger til langt hen på forIret og gør det muligt at køre med hundeslæder. Fra december til maj

aåned er det faktisk umuligt at besejle byer og bygder nord for Egedes-

linde. Årejs sidste skib går fra Upernavik i begyndelsen af november og
rentes så først tilbage i slutningen af maj. Det betyder, at al post og

forsyninger til byen må ske med helikopter. Helikopterflyvningen fore
går hele året til alle de byer, der har helikopterpladser, men denne

sransportform er meget afhængig af vejrforholdene. Ikke sjældent opie
rer man, at dårligt vejr kan udsætte en helikopterflyvning i flere døgn,
in flyvning fra Sydgrønland til Godthåb kan således let tage 4-5 dage,

fordi man sidder vejrfast i en af byerne langs kysten.
lan lærer, at ingen rejse heroppe kan planlægges i forvejen. Når man

frem til bestemmelsesstedet, er det jo ofte flere dage senere end be -

’egnet. Det betyder tit, at transport videre ikke lader sig gøre, fordi

let skib man skulle have været med, er sejlet for flere dage siden, men
>gså dette har sin charme! Ufrivillige ophold i byerne betyder næsten

iltid, at man kommer i snak med den lokale befolkning. Hjælpsomheden og
;æstfriheden er stor, og der bliver lejlighed til mange kaffemik'er

’undt i de små træhuse.

leroppe findes endnu mennesker, der giver sig tid til at leve.
Med venlig hilsen
Ebba Hartmann .
o
o
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Skele idroet
Igen i år holdt gymnastiklærerforeningen håndboldstævne på Århus Sta
dion med deltagelse af næsten alle skoler i Århus.

Rundhøjskolen deltog i yngste række med både drenge og piger. Forinden
havde vi i Rundhøjhallen spillet udtagelseskamp, hvorefter holdene ble
Piger :

Vibeke Larsen
Annette Sønderskov
Lene Kragh
Pia Sørensen
Anne Mette Sørensen

6.c
6.b
6. b

Bente Rasmussen

7-a

Hanne Andersen

Susanne Jeppesen
Birgit Wilhelmsen

6.b
6.b
7.b

7-c
7-c

Drenge :

Ole Petersen
Peter Larsen
Bo Frederiksen

6.d
6.a

Søren Pedersen
Kent Mosegård
Jan Christensen

6.b
6.b
7.a

Kim Pedersen
Michael Jacobsen

7.a
7-b

Niels Morell
Niels Larsen

7.c
7.c

6.a

Pigerne spillede 2 indledende kampe på Ingerslevs Boulevard skole mod
Elsted skole ( 3-3) og Katrinebjerg, hvor vi vandt 6-o. Derefter spil
forts
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ide vi puljekamp mod Vejlby skole, og efter en sejr på 5-4 var vi klar

.1 finalen, som skulle afholdes 2 dage senere i Stadionhallen. Vore piir kæmpede vældigt og førte hele kampen igennem. Resultatet blev da ■ogi, at de vandt 5-4 over Vestergårdsskolen og modtog en stor flot van -

•epokal, som nu går på omgang blandt pigerne.
■engene spillede puljekamp mod Strandskolen og Risskov skole med 2 sej

som resultat, og var herefter klar til semifinalen, hvor Elsted skole

ev slået lo-7 efter strålende spil.
finalerunden deltog tre hold: Katrinebjergskolen - Forældreskolen og

ndhøjskolen. Det afgørende slag skulle afvikles som en trekant-turneng, hvor alle mødte alle. I tilfælde af pointslighed skulle der spils nye kampe 14 dage senere.Resultatet blev, at de 3 skoler vandt én

mp hver:"Rundhøj"-Forældresk. lo-9,"Rundhøj"-Katrinebjerg 8-lo, Fordresk.-Katrinebjerg 11-8. 14 dage senere afvikledes omkampene, og her

r Forældreskolen stærkest, idet den vandt begge kampe.-Vore drenge
ev nr. 2 ved at slå Katrinebjerg 7-5- Det var en fin præstation af
engene, og de havde tilmed den fornøjelse at have slået den endelige

nder af turneringen i en tidligere kamp - Forhåbentlig kan vi stille

d lige så stærke hold næste år for at forsvare de fine placeringer.
OÅ + JH
----

0 0 0 ---Mange forældre kører hver morgen deres

bjertesufc

børn til skole, hvilket er meget betryg
gende. Desværre er der et MEN ved sagen.

t for mange standser i indkørslen og læsser børnene af der.På den måde

sker man for de biler, der skal ind på skolens parkeringsplads. Der dan

s kø - flere biler må standse op i indkørslen og generer trafikken på

Lmevej. Dette har i længere tid været årsag til flere grimme situatisr ved fodgængerfeltet.
beder derfor disse forældre køre ind på parkeringspladsen og vende bi-

i, inden børnene sættes af.

Si.
----

0 0 0 ----

(•RÅR PÅ Vf J
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