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RUNDHØJSKOLEN
foraldre- og larerforeningens blad
Nr. 37

Februar 1 975.

Nyt fra forening, nævn, elevråd og skole - Nyt om ADDIT RUNDHØJ Indkaldelse til årlig generalforsamling i forældre- og lærerforeningen -

Et skoleblad til på Rundhøjskolen — § 21 ( Samlæsning), som lærerne ser
det - Folkeskolens første formål - Billedsider.
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NAVNE- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ

SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:
Johannes CoIstrup,formand,Rundhøj -

alle 135,827o Højbjerg,tlf.145377.
Cynthia Gyldenholm,næstformand,Marslevvej 6,8270 Højbjerg,tlf.147172.

*

Henning Jørgensen,kasserer,Elver
dalsvej 142,827o Højbjerg,tlf.274912.
Erik Jonathansen,sekretær,Vegavej 58,
8270 Højbjerg, tlf. 141728.

..........

i bestyrelsen:

Vagn Jensen, Holmetoften 33 d,
8270 Højbjerg, tlf. 27495°.

Finn Anbo, Skeltoften 26,
8330 Beder, tlf. 936o49.
Else Hansen, Rundhøjalle 49, 2.tv.
8270 Højbjerg, tlf. 14794o.

Henning Rytter, Thornbæks alle 16,
8270 Højbjerg, tlf. 144972.
Martha Westergaard, Ringgårdsvej 2,
8270 Højbjerg, tlf. 147269.

Skoleinspektør Peter Pedersen,Marslevvej 5,8270 Højbjerg,tlf.145252.

Mødeudvalg: Martha Westergaard
Vagn Jensen
Festudvalg: Cynthia Gyldenholm
Henning Rytter

Bladudvalg: Jørgen Hansen-Skovmoes
Jørgen Hulgaard
Ambro Kragh
Grete Salomon (lay-out
og Tekst-skrivning)
Fotos:

Peter Schmidt
Tommy Slumstrup.

Et Skoleblad mere -

Der har ofte mand og mand imellem
været talt om, at skolebladet bur
de komme noget tiere. Det skulle
det, for at det nyeste stof om og
fra skolen kunne komme med i det.
Det skulle det, fordi der skulle
være debat pm aktuelle spørgsmål.
Derfor mødtes redaktionsudvalget
for dette blad "RUNDHØJSKOLEN" forældre- og lærerforeningens blad
med en gruppe interesserede, nemlig
skoleinspektøren, forældre- og lærer
foreningens formand, kasserer og be
styrelses-repræsentant for lærerne,
skolenævnets formand, elevrådets for mand og forhindret var kun lærerrå
dets formand, der heller ikke på mø
detidspunktet kunne komme med lærer
rådets tilkendegivelse, da dette var
i tidnød med vigtige spørgsmål.
Ud af drøftelsen kom, at der fra sko
len, på dennes bekostning og frem stillet ved elevrådets foranstaltning
vil komme nogle numre af et andet

blad end dette. Ikke i modsætning til
det eller som erstatning for det nu,
men som et elev-styret organ, skre
vet af mennesker, elevrådet beder om
det - eller som er leveringsdygtige
dertil med stof af mulig interesse
for elever, forældre og lærere i vor
skoles dagligdag.

Når det har kørt en vis tid, samti -
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dig med, at RUNDHØJSKOLEN’s numre 37 kommer sidst i februar og 38 sidst

i maj, vil de samme interesseredes repræsentanter til den tid og inden
ferien mødes og prøve at gøre op, hvad forsøget med et "blad til" gav.
Og: Hvad det vil betyde for dette blad.
Her skal lyde en tak til initiativtagerne for, at de vil gå i gang. Vi
ved noget om, hvad kræfter og tid det tager at lave et blad. Men vi er
ikke bedre-vidende. Heller ikke i dette stykke. Vi mener, det er godt
for mennesker, også unge mennesker, at have noget godt at prøve kræfter
på og gøre deres erfaringer med.
Derved kan de føje noget til allerede gjorte erfaringer og bidrage til
den fornyelse, der både bruger prøvede og uprøvede veje.
JHS.

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN

SKOLEBAL

MED

HIV

OG

SVING !

Lørdag d. 25. januar var der forældre- og læ
rerbal på Rundhøjskolen. Initiativet kom fra
Forældre- og lærerforeningen med Cynthia Gyl
denholm som allestedsværende primus motor. En
af gymnastiksalene var festligt udsmykket og
til spillemandsmusik fra Himmerland gik dansen
lystigt.
Bag bardisken sørgede Henning Rytter for,
at der både var mad og drikke. Omkring 75
forældre og lærere deltog, og P.P. satte
med violin en sand jamsession i gang.
Spillemandsorkestret, der stammer fra Re
bild, oplyste i øvrigt, at man er frisk
en anden gang, og at vi ikke skal blive
bange for al den spillemandsmusik. De er
en gruppe på ialt 3o og er i stand til
også at levere en blanding af spillemands
musik og den lidt mere velkendte for de
"nu begynder dansen"
unge på fyrre.
Cynthia Gyldenholm og Henning Rytter beder os rette en tak til alle, der
hjalp den pågældende aften.
000

4
R U N D H 0 J SKOLENs

Forældre- og lærerforening

indkalder■herved til den årlige, ordinære

generalforsamling

mandag den 28. april 1975 kl. 19-3° på lærerværelset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra foreningen
3. Beretning for ADDIT RUNDHØJ

4.
56.
78.

Regnskab, budget, kontingent
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af 1 tilsynsrådsmedlem og 1 suppleant
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Indkomne forslag

ÆUV?
J

A
A
aMMiV

9. Eventuelt

Gyldigt medlemsbevis - dvs. girokvittering for 1974/75 eller personlig
indvarsling - skal forevises ved indgangen.
Nye medlemmer optages ved indbetaling af kr. 25 på giro 6 15 38 95 Rund
højskolens forældre- og lærerforening, 82?o Højbjerg.
Afgående bestyrelsesmedlemmer er Cynthia Gyldenholm, Erik Jonathansen og
Henning Jørgensen.
Afgående tilsynrådsmedlem er Jørgen Hansen-Skovmoes.
Afgående revisorer er P.V.Arlev og Jens Søndergaard.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden,

Johannes Colstrup, Rundhøj alle 135, 8270 Højbjerg, i hænde senest den 15.
april 1975Generalforsamlingen kan ikke træffe bindende beslutning ved u-anmeldte
forslag.

---- o o o----Næste møde i denne sæson torsdag den 27. februar

drejer sig om "Prævention og abort". Det er overlæge Henning Poulsen, Mød
rehjælpen i Arhus, der behandler emnet. Til dette har skolens afgangsklas
ser adgang.
April-mødet, mandag den 21. april
bliver fælles med Holme skoles forældre- og lærerforening ("den med uglen")
Emnet er: Nyere dansk litteratur. Forfatteren, pastor Johannes Møllehave er
taler.

Studiekredsrækken fortsætter i januar kvartal med "Skolen i dag" som "tema"
og psykologi som "område". Holdantallet er uændret. Deltagerne stabile.
---- o o o-----

ADDIT RUNDHØJ - NYT

Den vigtigste nyhed er, at informationsfolderen om stedet er udkommet.
Den kan bruges som agitation for udlejning og indeholder de vigtigste
oplysninger om stedet. Den er udarbejdet af foreningens informations
udvalg, viceskoleinspektør Vagn Jensen, lærer Sven Erik Simonsen og
tilsynsrådets formand, Jørgen Hansen-Skovmoes.

Den er muliggjort ved sidste års tildeling på looo kr. fra Kaj Munks
Mindefond. Dette fond har i år yderligere tildelt foreningen kr. 5oo,
så den for dette beløb og restsummen fra sidste år kan få udarbejdet
en arbejdsmappe til lejrskolebrug.
Informationsudvalget vil gå i gang dermed, men en del materialer kan
først ventes foreliggende i løbet af 1975/76.
Folderen kan rekvireres gennem skole og forening.

Tilsynsrådet er - som alle med ældre huse, der anvendes til beboelse for

institutioner med over 5 soverum, henholdsvis lo sovepladser - stillet
over for de skærpede bestemmelser om brandværns - foranstaltninger. Det
drejer sig om Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 197^
og om meddelelser nr. 25 fra Statens Brandinspektion. Inden 1. maj skal

tilsynsrådet gennem bygningsmyndighederne i Brædstrup kommune indsende
planer om, hvordan problemerne tænkes løst på lovmedholdeligt grundlag.
Det arbejder tilsynsrådet for Addit Rundhøj nu med.
I løbet af det kommende år vil alle ønskelige og nødvendige økonomisk mu

lige forbedringer finde sted i Addit, mens udvidelsen, der har været på tænkt, og skitseret, må hvile lidt.
Nogle forbedringer vil dog kunne ses på stedet.

o

°

J*)

Skolenævnet
Nyt blad på Rundhøjskolen ..........

Et "hurtigblad", der gerne skulle skabe debat og diskussion !

Der er planer om at lave et hurtigblad på Rundhøjskolen. Det har været
drøftet i skolenævnet samtidig med, at Forældre- og lærerforeningen også
har spekuleret i den retning.
Skolenævnets planer går i retning af at forsøge at skabe en mere aktuel
debat på og omkring skolen. I disse planer ligger ikke nogen indbygget
kritik af det nuværende blad, som på alle måder overholder sin informa

tionspligt.
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get aktuel, og det kunne tænkes, at mange brænder efter at diskutere det,
men inden næste blad udkommer, kan sagen enten være løst eller diskussi
onen døet hen.
Som eksempel kan man nævne diskussionen omkring § 21 - samlæsning - på
Rundhøjskolen. Før jul besluttede lærerrådet, at man ikke ville forny an
søgningen om dispensation - dvs. at man ønskede delt undervisning i de ny
8.klasser. Netop omkring § 21 og samlæsning er der en mængde debatstof .
Lige så varmt nogle går ind for den udelte skole, lige så varmt går andre
ind for den delte skole. Aktualiseret af de skærpede krav i dagens sam fund ville det være meget interessant at høre forældres og elevers stand
punkter.
Hvis børnene fortsætter i samme klasse, men på forskellige niveauer opnår
man - hævder nogle - en del sociale fordele. De bliver mere menneskelige,
socialt forstående osv. Men - siger andre - til gengæld koster det med hen
syn til undervisningsmæssig effektivitet.
En sådan diskussion - mens hele sagen verserede - havde måske været god at
blive klog af. Nævnet var i hvert fald i et dilemma. Bl. a. på baggrund af
en forældrehenvendelse rettede nævnet henvendelse til lærerrådet, der i for
bindelse med en ny udvikling Magistraten og Arhus Lærerforening imellem
fandt, at der var opstået en ny situation. Man tog " § 21 " op til fornyet
diskussion. Resultatet kendes ikke, mens disse linier skrives.

Forsøgsmæssigt kommer "hurtigbladet" - navnet kan meget vel blive et helt
andet - nogle gange inden sommerferien i bl.a. elevrådets regi.

Siden sidst har skolenævnet iøvrigt været på besøg hos skolevæsenet for at
anbefale en ansøgning fra lærerråd, elevråd og nævnet selv om etablering af
elevopholdsrum på Rundhøjskolen. Planen er, at det skulle laves i en af søj
legangene på samme måde, som man i sin tid etablerede orienteringslokalet.
Afgangsklasser - arbejdsløshed ! Det er en anden debat, der har været ført
mellem nævn og lærere. Der er planer om et hurtigtarbejdende udvalg, såle
des at skolen kan stable et tilbud på benene, så man slipper for at sende
elever ud i en trøstesløs arbejdsløshedssituation.
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ELEVRADET .
Endelig langt om længe fik vi tilladelse til at afholde skolefest
for klasserne 7- 8. 9. og lo. Det gik løs den 14. februar. Vi prøvede i

år noget nyt, nemlig diskotek-musik. Elevrådet var så heldig at få et di
skotek, der bl.a. er kendt fra radioen til en meget favorabel pris.

Festen var vellykket og danselysten var stor, hvilket også de to billeder,
som Tommy Slumstrup er mester for, vidner om. Der blev sluttet kl. 24.

Ikke nok med at lærerrådet gav grønt lys for en skolefest, nej, de var i
det gavmilde hjørne ! Vi fik sandelig også lov til at holde et idrætsstæv
ne. Det er meningen, at stævnet er for alle elever, lærere og andet per
sonale .
o o o
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kan vi fortælle, at frugtboden er kommet i gang og er åben i hvert 11 frikvarter.
Noget andet rådet gav sig i kast med var Unicef - salg.
Takket være eleverne på skolen, var vi i stand til at sælge for 7oo kr.,
der ubeskåret går til Unicef's arbejde. Vinderen af kort-salget blev:
Mikael V. Jensen, 5a

som får en bog for sin indsats.
-------- o o o----------

Elevrådet samt 5 elever fra 7-klasse har fået til opgave at køre et for
søg, der i al sin enkelhed går ud på at lave en ny form for skoleblad.

Bidrag til såvel : navn på bladet som indlæg modtages hellere end gerne.
Bladet ventes at udkomme engang i marts.

Jens Pedersen.

o
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41/
Indskrivningen til børnehaveklasserne og de nye 1.klasser i det kommende
skoleår er nu afsluttet,
me som sidste år, og det
påregne, at der bliver 3
sommerferien. Afgørelsen

Antallet af indskrevne elever er omtrent det sam
betyder, at vi - med nogen forsigtighed ! - kan
nye børnehaveklasser og 3 nye 1. klasser efter

er dog her skolekommissionens, der iflg. en forudlagt tidsplan først træffer afgørelse om alle disse forhold på sit møde
d. 12. marts. Indtil da må vi vente tålmodigt! Nogle få elever uden for
distriktet har søgt optagelse i bh-klasserne eller 1.klasserne til det
nye skoleår. Også dette træffer skolekommissionen bestemmelse om, men besked til hjemmene udgår på et meget senere tidspunkt.
løvrigt kan siges om det nye skoleår, at der efter al sandsynlighed vil

blive mulighed for at føre alle klasser videre uden sammenlægninger eller
delinger af klasserne. Sidste år måtte vi se 3 9-klasser blive til 2 lo.

klasser. Det ser ud til, at afgangen fra 9-klasse ikke er større, end at
de 3 klasser kan videreføres som 3 lo.klasser næste år.

Et særligt problem er 7.klassernes videreførelse i 8.klasse. Det er end
nu, mens dette skrives, et åbent spørgsmål, om klasserne skal videreføres
udelt (de såkaldte "§ 21-klasser") eller om de skal deles i almene klas ser og realklasser. Det får tiden vise.

Fastelavnsfesten for de yngste klasser fandt i år

sted på selve dagen, der jo i år ikke var fridag .
Børnene fik lov til at klæde sig ud og slog katten
af tønden, hvorefter der var sodavand og kager i klas
serne 's egne lokaler.
Hele arrangementet blev afviklet som et forsøg i løbet

af en time.Skolenævnet havde givet sin tilladelse.
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Skolefesten løber af stabelen torsdag d ..6 .marts. 5-b er allerede i fuld

gang med at indstudere komedien, der dog forbliver en hemmelighed indtil
videre!

Det har været svært at få den passet ind i forhold til..konfirmationer,
skriftlig eksamen og meget andet, så vi må nok finde os i, at datoen nu
ligger fast !
De forskellige grupper arbejder meget energisk på at gøre deres del af
programmet så fint og festligt som muligt. Det tegner til at blive den
helt store oplevelse for tilhørerne.
Om forældre- og lærerforeningens arrangementer: se side 4.

F rikvarter...
Indeordningen volder en del kvaler. Eleverne i overbygningen samt 1. og 2.
klassetrin har lov til at opholde sig i deres eget klasselokale i frikvar
tererne. Det kniber dog en hel del for visse klasser at administrere det
ansvar, der uvægerligt følger med tilladelsen til at blive inde.

Selvom vi taler meget med eleverne herom, kan det undertiden være nødven
digt at udelukke en eller flere elever, - ja, undertiden hele klasser fra
at blive inde i frikvartererne.
Har vi andet at gøre? Gode råd udbedes !

Dr. Christiansen, vores skolelæge, er flyttet til Fulden Byvej lo, Fulden

(tlf. 93 68 06)
Måske skulle De skrive dette ind i Deres hefte: Nogle oplysninger om sko
leåret 1974-75- Dette skal rettes på side 13 nederst og side 27 nederst!
o o o
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Ferier og fridage i skoleåret 1975/76•

Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 1975/76 (l.aug.
1975 - 31- juli 1976) udgør 166 dage, heri medregnet alle lørdage samt
søn- og helligdage.
Sommerferie .......................... (Lørdag d. 21. juni)
Efterårsferie ...................... Lørdag d. 18. okt.
Lørdag d. 2o. dec.
Juleferie ...............................
Lørdag d. lo. apr.
Påskeferie .............................
Bede dag......................................
Fredag d. 14. maj
Kr. Himmelfartsdag
Pinseferie ..............
Sommerferie ............

Torsdagd. 27. maj
Lørdag d. 5. juni
Lørdag d. 19. juni

-

søndag d. lo. aug

søndag d. 26. okt
søndag d.4. jan
mandag d. 19- apr

- mandag d.
-(søndag d.

7- juni
8. aug.)

De nævnte dage inklusive. I løbet af skoleåret fastsættes yderligere 1 skolefridag efter skolekom
missionens nærmere bestemmelse.
Sommerferien i 1976 begynder lørdag d. 19. juni, således at fredag d. 18.
juni bliver sidste skoledag.

Hverrtan efter
7. KLASSE
Som overskriften antyder, skal jeg kort forsøge at fortælle
om elevernes situation netop nu på disse fire klassetrin.

Vore 7•klasse-elever tænker utvivlsomt meget på, hvilket ni
veau de skal vælge efter sommerferien. Skal de vælge en ræk
ke fag, som gør det muligt i løbet af tre år at indstille
sig til realeksamen, eller skal de vælge en anden række fag,
og allerede efter to år gå til en 9-klasse statskontrolleret
prøve for derefter at tage stilling til det fortsatte skole
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forløb. Disse overvejelser blandt eleverne er/har nok været meget præget
af problemet:

Hvilke klassekammerater får jeg mon, hvis jeg vælger det eller det ?
Disse sidste overvejelser er unødvendige nu, fordi lærerrådet mandag den
lo. februar dette år har besluttet, at klasserne ikke skal deles i real
klasser og almene klasser.

Eleverne kan regne med, uanset hvad de iøvrigt bestemmer sig til, i det
kommende skoleår at fortsætte sammen med de nuværende klassekammerater.
De skal blot læse på forskellige niveauer.
Dog er det en forudsætning, at man ikke på Rådhuset siger til os, at elev
tallet er for lavt til fire klasser og forlanger tre 8.klasser næste år.

Skulle det gå så galt - hvad lærerne absolut ikke regner med - bliver vi
nødt til at dele, og eleverne vil i så fald få nye klassekammerater.

Hvad 8.klasserne angår, er problemet sandsynligvis:
Har jeg valgt det rette niveau? Skal jeg vælge et år mere i 8.klasse og så
måske på real-niveau? Skal jeg gå over på almen niveau i 9.klasse? Skal
jeg vælge latin, fordi jeg regner med at komme i gymnasiet efter 9.klasse?

Eleverne på dette klassetrin kan iøvrigt regne med at fortsætte skolegan
gen med de samme klassekammerater som nu.
Folkeskolens sidste obligatoriske - pligtige - skoleår er det 9'ende. De
almene elever skal forberede sig til den statskontrollerede prøve her til
sommerferien og samtidig tage stilling til, om de vil have det frivillige
lo.skoleår og dermed en lo.klasse statskontrolleret prøve.
Eleverne på real-niveau skal evt. overveje, om de "tør" springe lo. folke
skoleår over og søge gymnasiet. Risikoen er jo en manglende realeksamen.
I øvrigt regner skolen med, at 9-klasserne fortsætter uændrede. Men skole
væsenet kan forlange, at de tre klasser lægges sammen til to klasser med

det resultat, at eleverne skal lære nye klassekammerater at kende.

Vore to lo.klasser er ret "små". Eleverne ved, de skal til eksamen eller
prøve. Men hvad så? Vi læser og hører om ret stor ledighed blandt unge.
Personligt tror jeg ikke, vore afgangselever skal være nervøse for at bli
ve ledige efter sommerferien.
Måske kommer I ikke straks igang med den uddannelse, I kunne tænke jer net
op nu. Men rundt på skolerne og på Rådhuset arbejder man meget med, hvad
der kan gøres, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis I ikke kommer igang ef
ter ferien, kan I fortsætte i et 11. uddannelsesår.
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Måske ikke lige på Rundhøjskolen

men så pä en anden Arhusskole. Og un

der alle omstændigheder kan og vil vi på Rundhøjskolen til den tid for
tælle jer hvor og hvordan.

J. Hulgaard.

Folk eskolens

første

formål .

Af Jørgen Hansen-Skovmoes
Kort før jul kom der et forslag til en ny lov om fol
keskolen. I dette forslag hedder det i kapitel 1, §2
efter en bestemmelse af begrebet "folkeskolen" (som den kommunale skole,
der tilbyder undervisning efter denne lov):
"Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mu
lighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og ud
tryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling".
Det er naturligvis vigtigere, at en ting realiseres end formaliseres.
Anderledes sagt: Det er bedre, at det, der omtales i loven, føres ud i
livet, end at det bare står på papiret.

Men da loven er til i alle dens skikkelser for at holde livet på plads i
ordnede baner, og da "papir" her er til for at alle kan se "sort på hvidt"
hvad vi i et lovordnet samfund ønsker ført ud i livet, ja, så er det godt,
det kom med.
Det er også klart, at skolen intet kan udrette uden hjemmene. Når man i
dag i skolekredse så stærkt og tit taler om "meningsfyldte" timer og år endda et ekstra og elvte - så må man huske, at det ingen mening giver at
lade, som om "meningen" var de "meninger", man har "på klassen" og lade
disse tage en så stor plads op, at der ingen plads bliver til de hjem ,
børnene udgår af og det samfund, barnet er en del af. Allerede, mens det
er i skolen. Det er hjemmet først og sidst, der skal give skolen dens me
ning med at være til i samfundet. Det er et ansvar, < r påhviler os foræl-i
dre til skole-søgende børn og unge.

Til at hjælpe os med de muligheder, den har - har sa

ndet etableret sko
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len og hjemmene bedt om bistand hos lærerne.
Vi har på Rundhøjskolen siden dens start haft den fordel og glæde, at det
te synspunkt af skolens ledelse nød fremme og ikke var fremmed for dens
medarbejdere.

Men både forældre og lærere har erfaringsmæssigt godt af at blive mindet
om dette nu og da. Glemsomhed om det rigtige kan få det forkerte til at
gro frem uden hindringer.

Det er rigtigt først i en lov i en tid med megen lov-løshed og ligegyl
dighed at fastslå skole-hjem-samarbejdet som et formål med at have en of
fentlig skole lige så vel som privatskolen.

Det er vigtigt, at linjen fra skolelovene af 1814 over de senere love forskelligt udtrykt - ikke brydes af hverken vage vendinger eller syns
punkter, der, hvor de kommer fra, er udtryk for den usikkerhed, der aldrig
er god pædagogik.

Skal - folkeskolelovsudkastets kapitel, §3 - folkeskolen "forberede ele
verne til medleven i et demokratisk samfund og til medansvar for løsnin
gen af fælles opgaver", ja, så bliver der ingen medleven uden samarbejde.
Ikke samarbejde i en gruppe rettet mod en anden i betydningen: " i mod strid med", men rettet mod i betydningen: " rettet mod medinddragelsen" i
et sundt forløb. En vækst. Et stykke liv.
I skole og hjem.
Selv om den kommende folkeskolelov ikke kommer til at lyde som ovenfor ,
hvad noget tyder på - så skulle det, der står i decemberforslaget, nødigt
hverken blive til ønsketænkning eller fjerne idealer.
Det skulle gerne blive både klima og klimaks i et skoleforløb.
Altså: det vejrlig, der er naturligt for stedet - og den stigning mod det
højere, uden hvilket alt bliver fladt og ensformigt. Ja, uden hvilket in
tet udløses i en glædelig, fælles oplevelse.

Og erfaring. Af, at det er muligt at virke for " et godt og levende sam
arbejde mellem hjem og skole".
På de givne betingelser. Selv nu - i dag - her - i vor skole.

_0_
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Ændringer til "Nogle oplysninger om skoleåret 197^-75

Skolelægen, dr. Christiansen, ny adresse: Fulden Byvej lo, Fulden,
tlf. 93 68 06

Et hjørne af haven
(bag hækken det le
jede område, hvor
der nu er boldbane)
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Udlejes gennem forening og skole.

RUNDHØJSKOLEN - Forældre- og lærerforeningens blad - udkommer hermed

for første gang i 1975. Det hjemsendes gennem skolen til alle hjem med til
knytning til Rundhøjskolen i Holme-Tranbjerg ved Aarhus.

Redaktionen af dette nummer har redaktionsudvalget, nævnt side 2. Ansvars
havende er - for skolestof: Jørgen Hulgaard - for foreningsstof: Jørgen Han-

sen-Skovmoes.
Tryk: Engdal Offset A/S
Telf. 06-270525.

