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RUNDHØJSKOLEN
foraldre- og lærerforeningens blad fa

Nr. 39 Oktober 1975.

NYT FRA FORENING, 0G SK0LE “ KANTINEN TAGET
I BRUG - RYGNING "LÆRKERNE" - DEN NYE

SKOLELOV - OG RUNDHSrøEl^TEfCDIT RUNDHØJ.
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NAVNE" OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ
SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:

Johannes CoIstrup,formand,Rundhøj- 
alle 135,8270 Højbjerg,tlf. 145377.
Martha Westergaard, næstformand,Ring
gårdsvej 2,827o Højbjerg,tlf. 147269.
Henning Jørgensen,kasserer,Elver
dalsvej 142,827o Højbjerg,tlf.274912.
Mogens G.Larsen, sekretær, Boiken- 
vej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 146196.
...... i bestyrelsen:
Finn Anbo, Skeltoften 26, 
8330 Beder, tlf. 936o49
Sven Erik Simonsen, Dalumvej 12, 
8270 Højbjerg, tlf. 148881.
Henning Rytter, Thornbæksalle 16, 
8270 Højbjerg, tlf. 144972.
Bente S. Jørgensen, Rundhøj alle 8, 
8270 Højbjerg, tlf. 149745.
Jette W. Larsen, Boikenvej 2, 
8270 Højbjerg, tlf. 146196.
Skoleinspektør Peter Pedersen,Mar- 
slevvej 5, 8270 Højbjerg, tlf. 145252.

Tilsynsrådet for Addit Rundhøj:
Jørgen Hansen-Skovmoes,formand, 
Fredensgårdsvej, 827o Højbjerg, 
tlf. 145576.
Grete Salomon, sekretær, Marslev- 
vej 4, 8270 Højbjerg, tlf. 144884.

Fotos: Tommy Slumstrup 
Lay-out: Grete Salomon.

-- 000----

Jørgen Hulgaard har meddelt forældre- 
og lærerforeningens bestyrelse og 
redaktionen af "RUNDHØJSKOLEN", at 
dette nummer - bladets 39- i dets 
lo-årige levetid - er det sidste, 
han er redaktionsudvalgs-medlem i og 
dermed direkte medansvarlig for. Be
grundelsen er det arbejdspres, et en
gageret og levende menneske så let 
kommer ud for.
Men det er ikke ensbetydende med, at 
det menneske Jørgen Hulgaard, om hvem 
ovennævnte to egenskabs-ord blev brugt 
ikke længere er på linje med redakti
onen, eller at han ikke fremover vil 
bidrage sit til bladet, selv om andre 
lærere følger ham efter fra nr. 4o i 
foråret 1976.
Den tak, vi andre vil sige, er ikke 
blot for mange, gode drøftelser af 
form for og indhold af dette blad, 
men også for, at vi i debat og uenig
hed aldrig var hinanden fjernere el
ler respekterede hinanden mindre, end 
at en hånd, der raktes ud, nåede med
parten i et håndtryk.

Det var den samme skole, vi havde for 
øje, og det samme sigte, vi havde,for
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hvad vi ærligt mente, tjente dens vel bedst, ikke blot i omverdenens om
dømme, men i dens egen selvrespekt.
Selvom disse ord er underskriverens personlige tak på prent for en god 
tid i fælles opgave(r) med dette RUNDHØJSKOLEN, skolens første og fort
satte PR, det vil sige ansigt til hjem og skole, så er ordene alligevel 
sådanne, at redaktionsudvalget under ét vil opleve den sandhedskerne deri, 
der her er søgt formuleret. TAK, HULGAARD.

Jørgen Hansen-Skovmoes.

ooo
Rundhøjskolen:
Plan om en kantine
Hvornår får Rundhøjskojen 
en kantine? Hvordan skal 
kantinen være?

Spørgsmålene har i flere 
år ligget på læberne hos læ
rere, forældre, elever og sko
leinspektør Peter Pedersen 
på Rundhøjskolen i Høj
bjerg. Ønsket om en eller an
den form for kantine-ord
ning er i øjeblikket stærkere 
end nogensinde. Et tredie og 
væsentligt spørgsmål er, om 
ønsket kan realiseres.

— Det mener 
det kan, s5" 
Pet-

fra skolenævn og lærer-elev
råd arbejder intenst med pla
nerne. Ganske vist er pla
nerne kun på det forbere
dende stadie, men kommu
nens teknikere har dog sagt 
god for planen. .

— Kantine-projektet skul
le således kunne realise’’'- 
både rent teknisk o- 
misk, forts -' 
spekt^-

børnene ikke behøver at ren
de rundt på gangene. Og de 
voksne elever kan opholde sig 
der i f. eks. fritimerne.

— Også un"’ 
næsten 9/'' 
st'- ’

kommunen. Foræ1'’ 
foreningen 
råd ’

I samme forbindelse skal myndighedernes forståelse for -

Som et tydelige resultat af
et snævert samarbejde mellem for

ældre, elever og lærere er det lyk
kedes at få et nyt lokale til skolen.

og følgende hurti
ge arbejde med projektet roses.

Foto: Elin Skovmoes

Det nye lokale, som primært er for skolens unge, går under navnet KANTINEN. 
I skoletiden er kantinen forbeholdt de ældste elever i 8.-lo.klasserne, og 
elevrådet skal stå for brugen af lokalet. I aftentimerne gør ungdomsskolen 
brug af kantinen, og torsdag vil Ungdomsklubben have fast klubaften her.
- Der vil således med kantinen blive tale om en ny "institution" på Rundhøj 
Rundhøj Ungdomsklub- hvor alle ungdomsskoleelever kan blive medlem.



KANTINEN TAGES I B R U G -
Mandag den 15- september 1975 kl- 8.45-
Næser blev trykket mod ruderne, elever stod i kø ved den nye kantine.

Foto: Elin Skovmoes

Lærerrådet var der (Jørgen Hulgaard), skolenævnet (Else Marie Pedersen og 
Inge Steensen), ungdomsskolen (Per Graversen)(Sven Erik Simonsen), elevrå
det (Jens Pedersen)(se bill, side J). Sidstnævnte klippede den røde snor 
over ved døren og markerede således, at nu var kantinen åbnet.

Men inden da talte skoleinspektør Peter Pe
dersen. Han udtrykte glæde over, at kantinen 
var en realitet, takkede alle, som havde 
gjort sit dertil, elever, lærere, nævn, myn
dighederne, og han overgav kantinen i deres 
varetægt, som skal bruge den (se andetsteds 
i bladet) og udtrykte håb om, at der må bli
ve passet ordentligt på den, eg at den må 
fungere tilfredsstillende.

Efter denne tillidserklæring rykkede man ind. Skolenævnets formand kom med 
en buket morgenfruer - og alle tilstedeværende glædedes over rummet og dets 
møbler og farver. Og til de timer, dette rum skal danne ramme om.

J.H.-Sk.
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NYT FRA ELEVRÅDET...
Elevrådet fik, da kantinen var indviet, lov til at bestemme over denne 
på den betingelse, at der ingen ødelæggelser fandt sted o.s.v.
I den lille måned hvor vi har haft opsyn med kantinen, er der "kun" 2 
ting at klage over. Spillene, som vi fik af skolenævnet, forsvandt lige 
så hurtigt, som de var ankommet, og de er endnu ikke vendt hjem.
Den anden ting, som nu er løst på bedste måde, var rygning på toiletterne.

Frisk frugt
Der er i Il-frikvarteret salg af æbler, pærer, 
æblemost samt orange juice i såvel D opgangen 
som i kantinen.
Priserne er o,75 kr , l,oo kr, 1,25 kr.

også beskæftiget os med andre ting end kantinen. Et hurtigt
arbejdende udvalg loddede stemningen blandt de større elever om spørgsmå
let RYGNING. Undersøg'elsen viste, at der er ca. 6o elever fra klassetri
nene 6.,7•,8.,9.og lo., der ryger, og at der er ca. 2Jo ikke-rygere. Spørgs
mål 2: om hvorvidt de synes, der skulle være rygning på skolen eller ej, 
blev besvaret med et stort flertal for rygning.
Elevrådet har også planer om at arrangere en indvi
elsesfest af kantinen, fredagen hvor vi får efter
årsferie .
Endvidere er vi i fuld gang med at lave eh forret
ningsorden .

Elevrådet 
Jens Pedersen. 

-- ooo------

RUNDHØJ UNGDOMSKLUB
Ungdomsskolen har fået sin egen klub med hjemsted i den nyindrettede kan
tine på skolen. Et stort ønske er blevet opfyldt, og et stort behov er ble
vet dækket.
Her er stedet for de 1^-18 årige ungdomsskoleelever, hvor der ikke er en 
bunke forbud, formaninger og forhindringer, et sted, hvor de kan være sam
men om den snak, de spil, den musik eller de film, som nu lige tilfældigt 
er oppe i tiden.

Her er stedet hvor eleverne vinteren igennem kan deltage i forskellige 
klubarrangementer. Det kan være film, sjov underholdning, teater, fester



eller lignende. Det kan være en forrygende debat
aften, et besøg udefra af kendte spændende folk eller 
foreninger. Det kan være en weekendtur, en fisketur 
osv. osv.

Her er stedet, hvor eleverne kan få medbestemmelse 
og være med til at bestemme og præge klublivet gennem 
klubråd og udvalg.

Klubben har fast klubaften hver torsdag fra kl. 19.oo - 21.Jo, og har des
uden åbent mandag og onsdag fra kl. 2o.oo - 21.Jo.
VEL MØDT I KLUBBEN!

O.Ä.
_o_ 
o

FORÆLDRE- OG LÆRERFOREN ING' s - NYT ... LOPPEMARKED
Foreningens tredje loppemarked i dens hidtidige levetid er berammet til 
sidst i maj 1976.

Foreningens bestyrelse er nu repræsenteret i redaktionsudvalget for sko
lebladet "RUNDHØJSKOLEN", ligesom den er repræsenteret i enhver aktivitet, 
den har ansvar for og økonomisk binding til. For dette nummers vedkommende 
er foreningens bestyrelses nye næstformand Martha Westergaard medansvarlig.
Bestyrelsen har med glæde og tak konstateret, at Marie og M.B.Richters Fond 
har ydet støtte, stor kr. 2,ooo til foreningens fritids- og lejrskole-hus 
ADDIT RUNDHØJ.
For ADDIT RUNDHØJ er udarbejdet nye udlejningsbetingelser, og udlejningen 
sker fremtidigt fra skolens kontor i den normale undervisningsperiode mellem 
kl.9 og kl.1M. Vilkårene er gengivet på bladets midtersider.

Brandsikringen er nu næsten i orden i ADDIT RUNDHØJ, idet brandskydedøren 
på l.sal opsættes her omkring efterårsferien, og brandalarmen installeres 
med typegodkendt system og summer i hvert rum.
Der arbejdes med "bod" til fordel for skoleorkestret i forbindelse med
Luciafesten den 6. december.

Det annoncerede forældre- og lærerbal, lørdag den 
1|. oktober, måtte desværre aflyses på 
grund af manglende tilslutning.
Til gengæld kan De begynde at glæde Dem 
til næste arrangement, torsdag den 6,no-

STORT

vember i Rundhøjhallen. Da er der gåse- og andespil med fine præmier.



7

Samtlige skolens hjem har modtaget indbydelse til medlemsskab i forældre- 
og lærerforeningen. Denne var ledsaget af girokort. Kontingentet er kr.25 
pr. hjem pr. år. Gironummer er 6 15 38 95 Rundhøjskolens forældre- og læ
rerforening, 8270 Højbjerg.
Af de medlemmer, der har betalt deres kontingent ved udgangen af september, 
er en fjerdedel nye medlemmer. Men der er brug for penge og medleven fra 
både nye.og ældre medlemmer.
Tak, hvis De vil udfylde girokortet, hvis De ikke har gjort det, når De 
har læst disse linjer.
GOD DAG - OG FAR VEL...
Forældre- og Lærerforeningens bestyrelse har, som det vil ses af side 2, 
fået tre nye medlemmer. Den har sagt tak for godt samarbejde til tre, der 
forlader den.
De tre nye er:
Bente S.Jørgensen, der som repræsentant for børnehaveklasserne afløser 

Else Hansen.
Jette Larsen, som afløser Cynthia Gyldenholm, der flytter.
Sven Erik Simonsen, der som lærernes ene repræsentant i bestyrelsen af

løser Vagn Jensen.
Jeg vil gerne til de tre afgående sige tak for et godt samarbejde i besty
relsen og foreningens virke.
En særlig tak skal lyde til Cynthia Gyldenholm, der nu forlader skolen, 
fordi familien flytter til Odder-egnen. Vi ønsker hele familien held og 
lykke.
Til Else Hansen og Vagn Jensen, ja, vi håber, vi også i fremtiden kan gøre 
brug af jeres arbejdskraft.
Tak alle tre.
Til Bente S. Jørgensen, Jette Larsen og Sven Erik Simonsen: Vi håber på 
godt samarbejde og byder jer velkommen til et interessant arbejde.

På bestyrelsens vegne: 
Johannes Colstrup.

o

o
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Det var "Lærkerne" s tid -

Så kom de da - på genbesøg hos deres gæster fra i fjor, Rundhøjskolens 
kor, der var i Polen i sommerferien 1974 (se "Rundhøjskolen", nr-36,okt. 
1974, side II-13). Men det var ikke blot deres kendinge fra Poznan-dagene, 
der frydedes over dem. De var i Arhus Rådhushal og sang - de var på Th. 
Langs seminarium i Silkeborg og i Set. Annagades skoles aula..og på Ris
skov skole. Så både sanglærere, skolekor og forældre og lærere kunne op
leve, hvad et disciplineret og dygtigt kor formår. Der var stemmer, der 
endnu klinger i ens bevidsthed - og man erkender at have været med til 
noget meget enestående og skønt.

"Rundhøjskolen" har, som vel naturligt er, stillet nogle spørgsmål vedrø
rende koret. Disse følger her med svar.

Hvornår er "Skowronki" ("lærkerne" på polsk) stiftet ? I 1955.
Hvem er initiativtager dertil ? Dets nuværende leder, operasangerinden 
Morislawa Wroblewska.

Hvor mange medlemmer har koret, når det er fuldtalligt ? I alt omkring 80 
(de 46 var med på denne rejse).
Hvilken aldersgruppe er repræsenteret i koret ? Fra 8-9 år op til 19-20 år.
Det er et rent pigekor.
Hvordan sker rekrutteringen til koret ? Ved indstilling til prøve fra 
skolerne i Poznan.
Hvor ofte og hvor længe øver koret ? 18 ugentlige timer, hvert kormedlem 
er til 6-7 prøver i ugen. Ved koncerter øves dér ekstra - ligesom ved solo
stemmerne. (De var fantastiske, både de høje koleratur-præstationer og de 
dybe stemmer. Interviewerens anmærkning).

Hvad omfatter korets faste repertoire ? Klassisk og moderne sang på 8-9 
sprog (i Danmark sang de "En jæger gik at jage").

forts, side 13
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PROCEDURE OG VILKÅR FOR LEJEMÅL
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1. Indgåelse af lejemål.
1. ADDIT RUNDHØJ kan lejes

a) internt af skolens klasser/grupper/hold, af medlemmer af Rund
højskolens Forældre- og Lærerforening til personlig af
benyttelse (familiefester, ferieophold o.lign.) samt af 
tidligere elever i hold.

b) externt af klasser/hold/grupper uden for skolen og foreningen 
(ungdomsklubber dog undtaget) med et alment medmenne
skeligt sigte.

2. Lejemålene (internt som externt) bestilles på skolens kontor 
(tlf. (06) 27 26 61 alle skoledage kl. 9-14). Formularer vedr. 
lejemålenes indgåelse samt girokort udleveres til lejerne til 
underskrift/indbetaling senest 2 uger før lejemålet.

3. Lejemålene effektueres i den rækkefølge, i hvilken de indgår.
Dog kan der, hvis flere lejemål falder sammen, søges en forhand
lingsløsning, der stadigvæk tilgodeser den tidsmæssige prioritering 
hvis førstelejeren står på sin ret.

4. Lejemål kan kun indgås af myndige personer, der står som ledere af 
de pågældende, hold/klasser/grupper. Elever kan således kun benytte

11.

ADDIT RUNDHØJ, 
forældre.

når de er under ledelse af en eller flere lærere/

Pris og betaling.
1. Opholdets art

Pris 
internt externt

Dagophold kl . 8-16 hverdage 4o kr. 12o kr.
- 16-24 - 4o - 12o -
- 8-24 lørd/sønd-weekend loo - 3oo -

Døgnophold 16-16 loo - 3oo -
Ugeophold 16-16 søndag-fredag 3oo - 9oo -

- 16-16 lørdag-lørdag 5oo - 15oo -

111.

2. Afgiften indbetales på giro 6 15 38 95: Rundhøjskolens Forældre- 
og lærerforening senest 2 uger før afbenyttelsen.

3. Såfremt ADDIT RUNDHØJ ikke er optaget umiddelbart før/efter én 
gruppes ophold, er de angivne tidspunkter for tidligste ankomst 
og seneste afrejse ikke kritiske.

Adgang.
a) Skolens eget brug: Nøgle opbevares på skolens kontor og udleveres 

umiddelbart før afrejse sammen med det nødvendige antal 
håndklæder, viskestykker og karklude (såvel brugte som 
rene) afleveres på skolen sammen med nøglen umiddelbart 
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efter hjemkomsten.
b) andre brugere: Brugsuddeler Alexandersen, Addit Brugs, fører til

syn med ADDIT RUNDHØJ. Brugsens nøgle.kan udleveres ved an
komst mod forevisning af girokvittering og returneres ved 
afrejse. Sker afrejse uden for normal butikstid, træffes 
aftale med Alexandersen ( tlf. (o5) 75 41 25) 
Postadressen er ADDIT RUNDHØJ, 

Additvej, Addit, 
874o Brædstrup. 
tlf. (o5) 75 42 87 (mønttelefon)

IV Kapacitet
1. Der er service, spiseplads og soveplads til Jo personer, men p.gr. 

af den begrænsede køkken- og toiletkapacitet er ugeophold med mere 
end 2o deltagere ikke tilladt.

2. Der er 2o faste senge og yderligere lo madrasser. Sovepladsen er 
fordelt på 6 rum af varierende størrelse, min. 1, max. 6 faste 
senge.

J. Der er 2 toiletter, hver med 1 WC og 2 håndvaske. Det ene er des
uden forsynet med badekar.

4. Spisestuen og pejsestuen er fuldt møbleret.
5- Der findes mønt-telefon i forgangen (tlf. (o5) 75 42 87).

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

og tilsynsrapport i to eksemplarer.
2. Der foretages notering ved ankomst og afrejse.
3. Rapporten skäl tjene som grundlag for 

opgørelse af afbenyttelse, 
placering af ansvar for skader, fejl og mangler, 
udførelse af nødvendige reparationer, 
planlægning og forbedringer.

4. Begge eksemplarer efterlades i rapportmappen.
VI Almindelige lejevilkår.

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 
til følge, såfremt de 

noteres i rapporten 
anmeldes til tilsynet 
bekræftes af tilsynet, 

eller såfremt de er noteret i forrige lejers rapport.
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3- Skader, fejl og mangler opstået under opholdet noteres i rap
porten 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.

5. Det indskærpes på det kraftigste, at der er rygeforbud på 1. 
sal, samt at der ved overnatning altid skal sove mindst én 
voksen på 1. sal.

Vil Opvarmning og ventilation.
1. I perioden 1/4 - 15/I0 skal oliefyret slukkes og alle radiatorer 

aflukkes ved afrejse.
2. Om indstilling, start og stop af oliefyret:Se den opsatte vej

ledning på væggen i bryggerset!
3. I tilfælde af oliefyr-stop sker henvendelse til det faste til

syn, malermester F. Laursen, Sdr. Vissing, tlf. (05) 75 4o 85-
4. Alle indvendige døre og udluftningsventiler i badeværelser ef

terlades åbne.
Vlll Friarealet.

O1. Et friareal sydvest for ADDIT RUNDHØJ på ca.6000 m er lejet 
til afbenyttelse som sportsplads m.v. Arealet er indhegnet.

2. Aben ild må ikke anvendes på friarealet.
3. Færdsel på de tilstødende arealer er ikke tilladt.

IX Færdsel i skoven.
1. Færdsel i skoven må kun ske i overensstemmelse med gældende lov 

vedr. almenhedens adgang til privat ejede skove. Et eksemplar 
udleveres lejeren ved lejemålets indgåelse. Se iøvrigt opslag 
og kort i forgangen!

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

3- Henstillinger, forbud og påbud afgivet af skovejeren eller den
nes medarbejdere 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, 
Leif Madsen, tlf. 05 75 41 19, senest 14 dage før, på de givne 
vilkår.

5. Jagt og fiskeri af enhver art i skoven og dens vandløb er ikke 
tilladt, og der må ikke gøres ophold ved de af ejeren til badning 
oprensede søer.

X Information.
1. Til fremlæggelse i ADDIT RUNDHØJ og på lærerværelset vil snarest 

blive udarbejdet informationsmapper indeholdende: 
Lejevilkår - ordensregler - inventarliste - ruminddeling - egns
information - turforslag - aktivitetsforslag m.v.
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Hvor optræder koret ? I Poznan, i polsk radio/TV - på operaen i hjem
byen (fx. i "Figaros bryllup" og - tidligere - "Tryllefløjten") og rundt 
i østeuropæiske lande.
Har man korstævner og "sangerdyster" i Polen ? Hvor fx ? Ja, der findes 
sådanne stævner, musikfestivals og konkurrencer, som "Skowronki" natur
ligvis deltager i. Især er der årlige stævner med musik og sang om arbej
de og virke - sidste år i Katowice i det sydlige Polen. Her placeredes 
"Lærkerne" meget højt og fik en strålende omtale.
Hvordan er sang og musik's stilling som fag og som fritids-aktivitet i 
den polske skole ? Stillingen er omtrent som i Danmark. Man gør en masse 
fra myndighedernes side for at styrke faget, men lider under fag-trængsel.
Hvordan kom forbindelsen i stand mellem "Lærkerne" og Rundhøjskolens kor? 
I 1973 hørte skoleinspektør Peter Pedersen af nogle musikstuderende fra 
Silkeborg om dette helt usædvanlige kor(svaret på dette spørgsmål er sko
leinspektørens) og med bistand af en kammerat fra seminarietiden, nu se
minarielærer i Silkeborg, bragtes kontakt i stand.
Hvad synger man - her - og ellers ? De traditionelle klassikere, de polske 
komponister indtager selvsagt en stor plads. Af nyere kan nævnes Pendrari- 
cki, Baert og Szymanowski (meget populær nyere komponist før krigen, nu 
klassiker).
I Århus sang man Oginski, Moneusko, Rzcevuski, foruden Chopin, Jüngst, 
Mozart, Arditti, Brahms og Strauss. Akkompagnementet stod Florian Marci- 
nowski for.
Koret havde lejlighed til samvær med vort skolekor og aflagde også besøg 
i Addit Rundhøj.

v/PP/JHSK

_o_
o
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FOLKESKOLELOVEN
af 13. juni 1975

med virkning fra august 1976 (noget allerede i kraft)
er vel formentlig kendt fra pressen, men til orientering som baggrund 
for Jørgen Hulgaard's indlæg i dette nummer af "RUNDHØJSKOLEN" lige dette:

1. Delingen i tidligere skolelov efter 7. klasse i 8.-lo. 
skoleår og realafdeling bortfalder nu.

2. De hidtidige afsluttende prøver og eksaminer bortfalder 
- d.v.s. statskontrolleret prøve efter 9. og lo. klasse, 
udvidet teknisk forberedelseseksamen og realeksamen. I 
stedet indføres frivillige afgangsprøver (Folkeskolens af
gangsprøver og Folkeskolens udvidede afgangsprøver).

3. Folkeskolen omfatter 1-årig børnehaveklasse, 9-årig grund
skole og 1-årig lo.klasse - og skolen er altså u-delt.

4. Skolen har 3 slags fag: obligatoriske, som man skal følge, 
tilbuds-fag, som man kan følge og valgfag, der er frivil
lige og mulige.

5. På alle klassetrin afsættes 1 ugentlig time til klasselæ
rerens særlige opgaver som sådan i samvær med eleverne.

6. Karaktergivning forekommer i 8.-lo. klasse i sådanne fag, 
hvortil eleven senere lader sig indstille til prøve.

7. Hjemmene skal mindst 2 gange i et skoleår holdes underret
tet fra skolen om elevens standpunkt og om skolens opfat
telse af eleven i undervisnings-situationen (hvordan ved
kommendes faglige udbytte er).

8. Skolens afgangsbevis skal kundgøre, hvad eleven har fulgt 
af skolens fag og indeholde standpunkts-karakterer i de 
fag, hvor prøve har fundet sted.

9. På ældste skoletrin (8.-lo. skoleår) kan eleven modtage 
undervisning i maskinskrivning, fotolære, dramatik, film
kundskab, historie, geografi, biologi, formning, musik, 
håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, motorlære og værksteds
fag i øvrigt, kendskab til uddannelsesforhold og vilkår i 
samfundets arbejdsliv (herunder kommer besøg i virksomhe
der og institutioner og erhvervspraktik).

lo. Integreret i den obligatoriske undervisning, d.v.s. op
taget i de fag, man skal have i skolen, er bl.a.: færd-
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selslære, seksualundervisning, norsk og svensk, fremmede 
religioner og livsanskuelser, uddannelses- og erhvervs
orientering, sundhedslære og oplysning om nydelses- og 
rusmidler.
Udgået er: bibliotekskundskab og svømning som del-emner.

11. Formålsparagraffen fastslår, at folkeskolens opgave er - i 
samarbejde med forældrene - at give eleverne mulighed for 
at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og 
udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidi
ge udvikling (§ 2, stk. 1 i loven - nr. J13).

12. Kristendomskundskab er obligatorisk på alle alderstrin i 9 
skoleår t 7« eller 8., d.v.s. det år, hvor eleverne mod
tager konfirmationsforberedelse ("går til præsten"). 
Dog er fritagelses-bestemmelserne fastholdt u-ændret. Det 
er her respekten for hjemmet indgår. Der skal da foreligge 
særlig anmodning til skolen fra dette.

13- Ordene "medleven", "medbestemmelse" og "medansvar" indgår 
i skolens forberedelse af eleven til at være medborger i 
et frit, holdningsmæssigt mangetydigt og demokratisk sam
fund på vort lands præmisser.

14. Støtteundervisning gives til elever, hvis udvikling kræver 
særlig hensynstagen og bistand.

15. Fritiden - d.v.s. tiden uden for det skemabundne forløb - 
er også en del af skolens tilbud til sine elever. Der kan 
gives frivillig undervisning i musik og andet.

16. Folkeskolens samhørighed med det samfund, den er en del af 
og med til at forme, er med punkt 15 og loven som helhed 
klart markeret.

17- Befordringen af elever mellem skole og hjemmet eller dettes 
nærhed er med-taget i loven. Højeste afstandsgrænse er dog 
7 km og gælder lo. klassetrin.

18. Elever, der skifter bopæl eller fylder 18 år behøver ikke 
afbryde deres skolegang af denne grund mi'dt i et skoleår. 
Loven indeholder også bestemmelser for genoptagelse af sko
legang for elever, der har fået dispensationer.

19. Man kan som elev opfylde sin undervisningspligt efter det 
7. skoleår ved
a. at deltage i heltidsundervisning i kommunal ungdomsskole,
b. med tilladelse dertil - at være erhvervsmæssigt beskæf
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tiget, nemlig når særlige grunde taler for, at dette er til 
elevens bedste.
Til disse grunde hører især: 
at eleven selv ønsker at påbegynde en sådan beskæftigelse 
(eller uddannelse til erhverv)
at eleven ikke i den aktuelle situation kan forventes at få 
rimeligt udbytte af fortsat skolegang og
at eleven ved denne beskæftigelse/uddannelse får lejlighed 
til at udvikle sig efter sine evner og forudsætninger.

Der skal, for at opnå denne ordning, foreligge mindst en an
modning fra forældre, en udtalelse fra skolen (klasselæreren) 
og et tilsagn fra arbejdsgiver/uddannelsessted.
Tilladelsen kan gives for en begrænset periode eller et vist 
antal ugetimer.

2o. Ønsker forældrene søskende indskrevet i samme skole, skal 
dette ønske så vidt muligt tilgodeses, d.v.s., hvis det er 
gørligt at få oprettet klasser nok til at imødekomme behovet.

J.H.-SK.
-- o o o----

Bebuder ny
lov om

folkeskolen F 0 R B E R E D T - til den nye folkeskolelov ?
Undervisningsminister Tove

vensTr« Vandlm^ Spørgsmålet må være aktuelt for såvel elever, foræl-
nercentret, at hun i den kom- , _ o
mende folketingssamling vil dre som lærere pa enhver dansk folkeskole.
fremlægge forslag om en ny
loikeskoieiov. Svarene nok forskellige !
På Rundhøjskolen kan vi vel betragte os som nogenlunde forberedte til at 
skulle fungere i overensstemmelse med den nye lov om folkeskolen. Vi har 
således gennem flere år på forsøgsbasis undladt at dele i real- og almen
klasser i overbygningen (8-lo.klassetrin) i flere fag. Vi har prøvet at 
gennemføre fælles undervisning af drenge og piger i såvel sløjd og hånd
gerning som hjemkundskab(husgerning). Desuden har vi med 8.-lo.klasserne 
i faget legemsøvelser prøvet at gennemføre undervisning af drenge og piger 
sammen. Skolen har også erfaring på tilvalgsområdet, idet eleverne i over
bygningen i en vis udstrækning i mange år frivilligt har kunnet vælge mel
lem en række fagtilbud.
Når undervisningsministeren således taler om, at loven "kun er en a'jour- 
føring, der allerede er sket1,' har hun for Rundhøjskolens vedkommende for 
så vidt ret. Og ikke mindst for lærerne må det være tilfredsstillende, at
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NAVNE- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ
SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:

Johannes Colstrup,formand,Rundhøj- 
alle 135,8270 Højbjerg,tlf. 145377-
Martha Westergaard, næstformand,Ring
gårdsvej 2,827o Højbjerg,tlf. 147269.
Henning Jørgensen,kasserer,Elver
dalsvej 142,8270 Højbjerg,tlf.274912.
Mogens G.Larsen, sekretær, Boiken- 
vej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 146196.
......  i bestyrelsen:
Finn Anbo, Skeltoften 26, 
8330 Beder, tlf. 936o49
Sven Erik Simonsen, Dalumvej 12, 
8270 Højbjerg, tlf. 148881.
Henning Rytter, Thornbæksalle 16, 
8270 Højbjerg, tlf. 144972.
Bente S. Jørgensen, Rundhøjalle 8, 
8270 Højbjerg, tlf. 149745-
Jette W. Larsen, Boikenvej 2, 
8270 Højbjerg, tlf. 146196.
Skoleinspektør Peter Pedersen,Mar- 
slevvej 5, 8270 Højbjerg, tlf. 145252.

Tilsynsrådet for Addit Rundhøj:
Jørgen Hansen-Skovmoes,formand, 
Fredensgårdsvej, 8270 Højbjerg, 
tlf. 145576.
Grete Salomon, sekretær, Marslev- 
vej 4, 8270 Højbjerg, tlf. 144884.

Fotos: Tommy Slumstrup 
Lay-out: Grete Salomon.

-- 000----

Jørgen Hulgaard har meddelt forældre- 
og lærerforeningens bestyrelse og 
redaktionen af "RUNDHØJSKOLEN", at 
dette nummer - bladets 39. i dets 
lo-årige levetid - er det sidste, 
han er redaktionsudvalgs-medlem i og 
dermed direkte medansvarlig for. Be
grundelsen er det arbejdspres, et en
gageret og levende menneske så let 
kommer ud for.
Men det er ikke ensbetydende med, at 
det menneske Jørgen Hulgaard, om hvem 
ovennævnte to egenskabs-ord blev brugt 
ikke længere er på linje med redakti
onen, eller at han ikke fremover vil 
bidrage sit til bladet, selv om andre 
lærere følger ham efter fra nr. 4o i 
foråret 1976.
Den tak, vi andre vil sige, er ikke 
blot for mange, gode drøftelser af 
form for og indhold af dette blad, 
men også for, at vi i debat og uenig
hed aldrig var hinanden fjernere el
ler respekterede hinanden mindre, end 
at en hånd, der raktes ud, nåede med
parten i et håndtryk.

Det var den samme skole, vi havde for 
øje, og det samme sigte, vi havde,for
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hvad vi ærligt mente, tjente dens vel bedst, ikke blot i omverdenens om
dømme, men i dens egen selvrespekt.
Selvom disse ord er underskriverens personlige tak på. prent for en god 
tid i fælles opgave(r) med dette RUNDHØJSKOLEN, skolens første og fort
satte PR, det vil sige ansigt til hj em og skole, så er ordene alligevel 
sådanne, at redaktionsudvalget under ét vil opleve den sandhedskerne deri, 
der her er søgt formuleret. TAK, HULGAARD.

Jørgen Hansen-Skovmoes.

o o o
Rundhøjskolen:
Plan om en kantine
Hvornår får Rundhøjskojen 
en kantine? Hvordan skal 
kantinen være?

Spørgsmålene har i flere 
år ligget på læberne hos læ
rere, forældre, elever og sko
leinspektør Peter Pedersen 
på Rundhøjskolen i Høj
bjerg. Ønsket om en eller an
den form for kantine-ord
ning er i øjeblikket stærkere 
end nogensinde. Et tredie og 
væsentligt spørgsmål er, om 
ønsket kan realiseres.

— Det mener 
det kan, 
Pe*-

fra skolenævn og lærer-elev
råd arbejder intenst med pla
nerne. Ganske vist er pla
nerne kun på det forbere
dende stadie, men kommu
nens teknikere har dog sagt 
god for planen. .

— Kantine-projektet skul
le således kunne realise»-' 
både rent teknisk ø" 
misk, forte"' 
spekt^-

børnene ikke behøver at ren
de rundt på gangene. Og de 
voksne elever kan opholde sig 
der i f. eks. fritimerne.

— Også un"’ 
næsten 9/'* 
st'* ’

kommunen. Foræ1,1 
foreningen 
råd '

Som et tydelige resultat af
et snævert samarbejde mellem for

ældre, elever og lærere er det lyk
kedes at få et nyt lokale til skolen.

I samme forbindelse skal myndighedernes forståelse for - og følgende hurti
ge arbejde med projektet roses.

Foto: Elin Skovmoes

Det nye lokale, som primært er for skolens unge, går under navnet KANTINEN. 
I skoletiden er kantinen forbeholdt de ældste elever i 8.-lo.klasserne, og 
elevrådet skal stå for brugen af lokalet. I aftentimerne gør ungdomsskolen 
brug af kantinen, og torsdag vil Ungdomsklubben have fast klubaften her. 
- Der vil således med kantinen blive tale om en ny "institution" på Rundhøj 
Rundhøj Ungdomsklub- hvor alle ungdomsskoleelever kan blive medlem.



KANTINEN TAGES I B R U G -
Mandag den 15- september 1975 kl. 8.45.
Næser blev trykket mod ruderne, elever stod i k(z5 ved den nye kantine.

Foto: Elin Skovmoes

Lærerrådet var der (Jørgen Hulgaard), skolenævnet (Else Marie Pedersen og 
Inge Steensen), ungdomsskolen (Per Graversen)(Sven Erik Simonsen), elevrå
det (Jens Pedersen)(se bill, side 3). Sidstnævnte klippede den røde snor 
over ved døren og markerede således, at nu var kantinen åbnet.

Men inden da talte skoleinspektør Peter Pe
dersen. Han udtrykte glæde over, at kantinen 
var en realitet, takkede alle, som havde 
gjort sit dertil, elever, lærere, nævn, myn
dighederne, og han overgav kantinen i deres 
varetægt, som skal bruge den (se andetsteds 
i bladet) og udtrykte håb om, at der må bli
ve passet ordentligt på den, og at den må 
fungere tilfredsstillende.

Efter denne tillidserklæring rykkede man ind. Skolenævnets formand kom med 
en buket morgenfruer - og alle tilstedeværende glædedes over rummet og dets 
møbler og farver. Og til de timer, dette rum skal danne ramme om.

J.H.-Sk.
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NYT FRA ELEVRÅDET...
Elevrådet fik, da kantinen var indviet, lov til at bestemme over denne 
på den betingelse, at der ingen ødelæggelser fandt sted o.s.v.
I den lille måned hvor vi har haft opsyn med kantinen, er der "kun" 2 
ting at klage over. Spillene, som vi fik af skolenævnet, forsvandt lige 
så hurtigt, som de var ankommet, og de er endnu ikke vendt hjem.
Den anden ting, som nu er løst på bedste måde, var rygning på toiletterne.

Frisk frugt
Der er i Il-frikvarteret salg af æbler, pærer, 
æblemost samt orange juice i såvel D opgangen 
som i kantinen.
Priserne er o,75 kr , l,oo kr, 1,25 kr.

I år har vi også beskæftiget os med andre ting end kantinen. Et hurtigt
arbejdende udvalg loddede stemningen blandt de større elever om spørgsmå
let RYGNING. Undersøgelsen viste, at der er ca. 6o elever fra klassetri
nene 6.,7•,8.,9.og lo., der ryger, og at der er ca. 2Jo ikke-rygere. Spørgs
mål 2: om hvorvidt de synes, der skulle være rygning på skolen eller ej, 
blev besvaret med et stort flertal for rygning.
Elevrådet har også planer om at arrangere en indvi
elsesfest af kantinen, fredagen hvor vi får efter
årsferie .
Endvidere er vi i fuld gang med at lave eh forret
ningsorden.

Elevrådet
Jens Pedersen.

ooo

RUNDHØJ UNGDOMSKLUB
Ungdomsskolen har fået sin egen klub med hjemsted i den nyindrettede kan
tine på skolen. Et stort ønske er blevet opfyldt, og et stort behov er ble
vet dækket.
Her er stedet for de 14-18 årige ungdomsskoleelever, hvor der ikke er en 
bunke forbud, formaninger og forhindringer, et sted, hvor de kan være sam
men om den snak, de spil, den musik eller de film, som nu lige tilfældigt, 
er oppe i tiden.

Her er stedet hvor eleverne vinteren igennem kan deltage i forskellige 
klubarrangementer. Det kan være film, sjov underholdning, teater, fester



eller lignende. Det kan være en forrygende debat
aften, et besøg udefra af kendte spændende folk eller 
foreninger. Det kan være en weekendtur, en fisketur 
osv. osv.

Her er stedet, hvor eleverne kan få medbestemmelse 
og være med til at bestemme og præge klublivet gennem 
klubråd og udvalg.

Klubben har fast klubaften hver torsdag fra kl. 19.oo - 21.Jo, og har des
uden åbent mandag.og onsdag fra kl. 2o.oo - 21.Jo.
VEL MØDT I KLUBBEN!

O.Ä.
_o_ 
o

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING's - NYT .,, LOPPEMARKED
Foreningens tredje loppemarked i dens hidtidige levetid er berammet til 
sidst i maj 1976.
Foreningens bestyrelse er nu repræsenteret i redaktionsudvalget for sko
lebladet "RUNDHØJSKOLEN", ligesom den er repræsenteret i enhver aktivitet, 
den har ansvar for og økonomisk binding til. For dette nummers vedkommende 
er foreningens bestyrelses nye næstformand Martha Westergaard medansvarlig.
Bestyrelsen har med glæde og tak konstateret, at Marie og M.B.Richters Fond 
har ydet støtte, stor kr. 2.ooo til foreningens fritids- og lejrskole-hus 
ADDIT RUNDHØJ.
For ADDIT RUNDHØJ er udarbejdet nye udlejningsbetingelser, og udlejningen 
sker fremtidigt fra skolens kontor i den normale undervisningsperiode mellem 
kl.9 og kl.lA. Vilkårene er gengivet på bladets midtersider.
Brandsikringen er nu næsten i orden i ADDIT RUNDHØJ, idet brandskydedøren 
på l.sal opsættes her omkring efterårsferien, og brandalarmen installeres 
med typegodkendt system og summer i hvert rum.
Der arbejdes med "bod" til fordel for skoleorkestret i forbindelse med
Luciafesten den 6. december.
Det annoncerede forældre- og lærerbal, lørdag den
A. oktober, måtte desværre aflyses på 
grund af manglende tilslutning.
Til gengæld kan De begynde at glæde Dem 
til næste arrangement, torsdag den 6,no- 

STORT 
andespil

vember i Rundhøj hallen. Da er der gåse- og andespil med fine præmier.
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Samtlige skolens hjem har modtaget indbydelse til medlemsskab i forældre- 
og lærerforeningen. Denne var ledsaget af girokort. Kontingentet er kr.25 
pr. hjem pr. år. Gironummer er 6 15 38 95 Rundhøjskolens forældre- og læ
rerforening, 8270 Højbjerg.
Af de medlemmer, der har betalt deres kontingent ved udgangen af september, 
er en fjerdedel nye medlemmer. Men der er brug for penge og medleven fra 
både nye . og ældre medlemmer.
Tak, hvis De vil udfylde girokortet, hvis De ikke har gjort det, når De 
har læst disse linjer.
GOD DAG - OG FAR VEL...
Forældre- og Lærerforeningens bestyrelse har, som det vil ses af side 2, 
fået tre nye medlemmer. Den har sagt tak for godt samarbejde til tre, der 
forlader den.
De tre nye er:
Bente S.Jørgensen, der som repræsentant for børnehaveklasserne afløser 

Else Hansen.
Jette Larsen, som afløser Cynthia Gyldenholm, der flytter.
Sven Erik Simonsen, der som lærernes ene repræsentant i bestyrelsen af

løser Vagn Jensen.
Jeg vil gerne til de tre afgående sige tak for et godt samarbejde i besty
relsen og foreningens virke.
En særlig tak skal lyde til Cynthia Gyldenholm, der nu forlader skolen, 
fordi familien flytter til Odder-egnen. Vi ønsker hele familien held og 
lykke.
Til Else Hansen og Vagn Jensen, ja, vi håber, vi også i fremtiden kan gøre 
brug af jeres arbejdskraft.
Tak alle tre.
Til Bente S. Jørgensen, Jette Larsen og Sven Erik Simonsen: Vi håber på 
godt samarbejde og byder jer velkommen til et interessant arbejde.

På bestyrelsens vegne: 
Johannes Colstrup.

o

o
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Det var "Lærkerne" s tid -

Så kom de da - på genbesøg hos deres gæster fra i fjor, Rundhøjskolens 
kor, der var i Polen i sommerferien 1974 (se "Rundhøjskolen", nr.j6,okt. 
197^3 side 11-1J). Men det var ikke blot deres kendinge fra Poznan-dagene, 
der frydedes over dem. De var i Arhus Rådhushal og sang - de var på Th. 
Langs seminarium i Silkeborg og i Set. Annagades skoles aula..og på Ris
skov skole. Så både sanglærere, skolekor og forældre og lærere kunne op
leve, hvad et disciplineret og dygtigt kor formår. Der var stemmer, der 
endnu klinger i ens bevidsthed - og man erkender at have været med til 
noget meget enestående og skønt.

"Rundhøjskolen" har, som vel naturligt er, stillet nogle spørgsmål vedrø
rende koret. Disse følger her med svar.

Hvornår er "Skowronki" ("lærkerne" på polsk) stiftet ? I 1955.
Hvem er initiativtager dertil ? Dets nuværende leder, operasangerinden
Morislawa Wroblewska.
Hvor mange medlemmer har koret, når det er fuldtalligt ? I alt omkring 8o 
(de 46 var med på denne rejse).
Hvilken aldersgruppe er repræsenteret i koret ? Fra 8-9 år op til 19-2o år. 
Det er et rent pigekor.
Hvordan sker rekrutteringen til koret ? Ved indstilling til prøve fra 
skolerne i Poznan.
Hvor ofte og hvor længe øver koret ? 18 ugentlige timer, hvert kormedlem 
er til 6-7 prøver i ugen. Ved koncerter øves dér ekstra - ligesom ved solo
stemmerne. (De var fantastiske, både de høje koleratur-præstationer og de 
dybe stemmer. Interviewerens anmærkning).

Hvad omfatter korets faste repertoire ? Klassisk og moderne sang på 8-9 
sprog (i Danmark sang de "En jæger gik at jage").

forts, side 1J



A D D I T RUNDHØJ

PROCEDURE OG VILKÅR FOR LEJEI1ÅL



1. Indgåelse af lejemål.
1. ADDIT RUNDHØJ kan lej es'

a) internt af skolens klasser/grupper/hold, af medlemmer af Rund
højskolens Forældre- og Lærerforening til personlig af
benyttelse (familiefester, ferieophold o.lign.) samt af 
tidligere elever i hold.

b) externt af klasser/hold/grupper uden for skolen og foreningen 
(ungdomsklubber dog undtaget) med et alment medmenne
skeligt sigte.

2. Lejemålene (internt som externt) bestilles på skolens kontor 
(tlf. (06) 2? 26 61 alle skoledage kl. 9-14). Formularer vedr. 
lejemålenes indgåelse samt girokort udleveres til lejerne til 
underskrift/indbetaling senest 2 uger før lejemålet.

3. Lejemålene effektueres i den rækkefølge, i hvilken de indgår.
Dog kan der, hvis flere lejemål falder sammen, søges en forhand
lingsløsning, der stadigvæk tilgodeser den tidsmæssige prioritering, 
hvis førstelejeren står på sin ret.

4. Lejemål kan kun indgås af myndige personer, der står som ledere af 
de pågældende.hold/klasser/grupper. Elever kan således kun benytte
ADDIT RUNDHØJ, 
forældre.

når de er under ledelse af en eller flere lærere/

11. Pris og betaling.
1. Opholdets art

Pris 
internt externt

Dagophold kl . 8-16 hverdage 4o kr. 12o kr.
- 16-24 - 4o - 12o -
- 8-24 lørd/sønd-weekend loo - 3oo -

Døgnophold 16-16 100 - 3oo -
Ugeophold 16-16 søndag-fredag 3oo - 9oo -

- 16-16 lørdag-lørdag 5oo - 15oo -

2. Afgiften indbetales på giro 6 15 38 95: Rundhøjskolens Forældre- 
og lærerforening senest 2 uger før afbenyttelsen.

3. Såfremt ADDIT RUNDHØJ ikke er optaget umiddelbart før/efter én 
gruppes ophold, er de angivne tidspunkter for tidligste ankomst 
og seneste afrejse ikke kritiske.

111. Adgang.
a) Skolens eget brug: Nøgle opbevares på skolens kontor og udleveres 

umiddelbart før afrejse sammen med det nødvendige antal 
håndklæder, viskestykker og karklude (såvel brugte som 
rene) afleveres på skolen sammen med nøglen umiddelbart 
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efter hjemkomsten.
b) andre brugere: Brugsuddeler Alexandersen, Addit Brugs, fører til

syn med ADDIT RUNDHØJ. Brugsens nøgle.kan udleveres ved an
komst mod forevisning af girokvittering og returneres ved 
afrejse. Sker afrejse uden for normal butikstid, træffes 
aftale med Alexandersen ( tlf. (o5) 75 41 25) 
Postadressen er ADDIT RUNDHØJ, 

Additvej, Addit, 
8?4o Brædstrup. 
tlf. (o5) 75 42 8? (mønttelefon)

IV Kapacitet
1. Der er service, spiseplads og soveplads til Jo personer, men p.gr. 

af den begrænsede køkken- og toiletkapacitet er ugeophold med mere 
end 2o deltagere ikke tilladt.

2. Der er 2o faste senge og yderligere lo madrasser. Sovepladsen er 
fordelt på 6 rum af varierende størrelse, min. 1, max. 6 faste 
senge.

J. Der er 2 toiletter, hver med 1 WC og 2 håndvaske. Det ene er des
uden forsynet med badekar.

4. Spisestuen og pejsestuen er fuldt møbleret.
5. Der findes mønt-telefon i forgangen (tlf. (o5) 75 42 87).

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

og tilsynsrapport i to eksemplarer.
2. Der foretages notering ved ankomst og afrejse.
3. Rapporten skal tjene som grundlag for 

opgørelse af afbenyttelse, 
placering af ansvar for skader, fejl og mangler, 
udførelse af nødvendige reparationer, 
planlægning og forbedringer.

4. Begge eksemplarer efterlades i rapportmappen.
VI Almindelige lejevilkår.

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 
til følge, såfremt de 

noteres i rapporten 
anmeldes til tilsynet 
bekræftes af tilsynet, 

eller såfremt de er noteret i forrige lejers rapport.
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3. Skader, fejl og mangler opstået under opholdet noteres i rap
porten 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.

5. Det indskærpes på det kraftigste, at der er rygeforbud på 1. 
sal, samt at der ved overnatning altid skal sove mindst én 
voksen på 1. sal.

Vil Opvarmning og ventilation.
1. I perioden 1/4 - 15/lo skal oliefyret slukkes og alle radiatorer 

aflukkes ved afrejse.
2. Om indstilling, start og stop af oliefyret:Se den opsatte vej

ledning på væggen i bryggerset!
3. I tilfælde af oliefyr-stop sker henvendelse til det faste til

syn, malermester F. Laursen, Sdr. Vissing, tlf. (o5) 75 4o 85-
4. Alle indvendige døre og udluftningsventiler i badeværelser ef

terlades åbne.
Vlll Friarealet, o1. Et friareal sydvest for ADDIT RUNDHØJ på ca.6000 m er lejet 

til afbenyttelse som sportsplads m.v. Arealet er indhegnet.
2. Aben ild må ikke anvendes på friarealet.
3. Færdsel på de tilstødende arealer er ikke tilladt.

IX Færdsel i skoven.
1. Færdsel i skoven må kun ske i overensstemmelse med gældende lov 

vedr. almenhedens adgang til privat ejede skove. Et eksemplar 
udleveres lejeren ved lejemålets indgåelse. Se iøvrigt opslag 
og kort i forgangen!

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

3. Henstillinger, forbud og påbud afgivet af skovejeren eller den
nes medarbejdere 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, 
Leif Madsen, tlf. o5 75 41 19, senest 14 dage før, på de givne 
vilkår.

5. Jagt og fiskeri af enhver art i skoven og dens vandløb er ikke 
tilladt, og der må ikke gøres ophold ved de af ejeren til badning 
oprensede søer.

X Information.
1. Til fremlæggelse i ADDIT RUNDHØJ og på lærerværelset vil snarest 

blive udarbejdet informationsmapper indeholdende: 
Lejevilkår - ordensregler - inventarliste - ruminddeling - egns
information - turforslag - aktivitetsforslag m.v.
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Hvor optræder koret ? I Poznan, i polsk radio/TV - på operaen i hjem
byen (fx. i "Figaros bryllup" og - tidligere - "Tryllefløjten") og rundt 
i østeuropæiske lande.
Har man korstævner og "sangerdyster" i Polen ? Hvor fx ? Ja, der findes 
sådanne stævner, musikfestivals og konkurrencer, som "Skowronki" natur
ligvis deltager i. Især er der årlige stævner med musik og sang om arbej
de og virke - sidste år i Katowice i det sydlige Polen. Her placeredes 
"Lærkerne" meget højt og fik en strålende omtale.
Hvordan er sang og musik1s stilling som fag og som fritids-aktivitet i 
den polske skole ? Stillingen er omtrent som i Danmark. Man gør en masse 
fra myndighedernes side for at styrke faget, men lider under fag-trængsel.

i Addit Rundhøj.

v/PP/JHSK

_o_
o

Hvordan kom forbindelsen i stand mellem "Lærkerne" og Rundhøjskolens kor? 
I 1973 hørte skoleinspektør Peter Pedersen af nogle musikstuderende fra 
Silkeborg om dette helt usædvanlige kor(svaret på dette spørgsmål er sko
leinspektørens) og med bistand af en kammerat fra seminarietiden, nu se
minarielærer i Silkeborg, bragtes kontakt i stand.
Hvad synger man - her - og ellers ? De traditionelle klassikere, de polske 
komponister indtager selvsagt en stor plads. Af nyere kan nævnes Pendrari- 
cki, Baert og Szymanowski (meget populær nyere komponist før krigen, nu 
klassiker).
I Arhus sang man Oginski, Moneusko, Rzcevuski, foruden Chopin, Jüngst, 
Mozart, Arditti, Brahms og Strauss. Akkompagnementet stod Florian Marci- 
nowski for.
Koret havde lejlighed til samvær med vort skolekor og aflagde også besøg
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FOLKESKOLELOVEN
af 13. juni 1975

med virkning fra august 1976 (noget allerede i kraft)
er vel formentlig kendt fra pressen, men til orientering som baggrund 
for Jørgen Hulgaard's indlæg i dette nummer af "RUNDHØJSKOLEN" lige dette:

1. Delingen i tidligere skolelov efter 7. klasse i 8.-lo. 
skoleår og realafdeling bortfalder nu.

2. De hidtidige afsluttende prøver og eksaminer bortfalder 
- d.v.s. statskontrolleret prøve efter 9- og lo. klasse, 
udvidet teknisk forberedelseseksamen og realeksamen. I 
stedet indføres frivillige afgangsprøver (Folkeskolens af
gangsprøver og Folkeskolens udvidede afgangsprøver).

3. Folkeskolen omfatter 1-årig børnehaveklasse, 9-årig grund
skole og 1-årig lo.klasse - og skolen er altså u-delt.

4. Skolen har 3 slags fag: obligatoriske, som man skal følge, 
tilbuds-fag, som man kan følge og valgfag, der er frivil
lige og mulige.

5. På alle klassetrin afsættes 1 ugentlig time til klasselæ
rerens særlige opgaver som sådan i samvær med eleverne.

6. Karaktergivning forekommer i 8.-lo. klasse i sådanne fag, 
hvortil eleven senere lader sig indstille til prøve.

7. Hjemmene skal mindst 2 gange i et skoleår holdes underret
tet fra skolen om elevens standpunkt og om skolens opfat
telse af eleven i undervisnings-situationen (hvordan ved
kommendes faglige udbytte er).

8. Skolens afgangsbevis skal kundgøre, hvad eleven har fulgt 
af skolens fag og indeholde standpunkts-karakterer i de 
fag, hvor prøve har fundet sted.

9. På ældste skoletrin (8.-lo. skoleår) kan eleven modtage 
undervisning i maskinskrivning, fotolære, dramatik, film
kundskab, historie, geografi, biologi, formning, musik, 
håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, motorlære og værksteds
fag i øvrigt, kendskab til uddannelsesforhold og vilkår i 
samfundets arbejdsliv (herunder kommer besøg i virksomhe
der og institutioner og erhvervspraktik).

lo. Integreret i den obligatoriske undervisning, d.v.s. op
taget i de fag, man skal have i skolen, er bl.a.: færd-
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selslære, seksualundervisning, norsk og svensk, fremmede 
religioner og livsanskuelser, uddannelses- og erhvervs
orientering, sundhedslære og oplysning om nydelses- og 
rusmidler.
Udgået er: bibliotekskundskab og svømning som del-emner.

11. Formålsparagraffen fastslår, at folkeskolens opgave er - i 
samarbejde med forældrene - at give'eleverne mulighed for 
at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og 
udtryksformer, som medvirker til den- enkelte elevs alsidi
ge udvikling (§ 2, stk. 1 i loven - nr. 313).

12. Kristendomskundskab er obligatorisk på alle alderstrin i 9 
skoleår t 7. eller 8., d.v.s. det år, hvor eleverne mod
tager konfirmationsforberedelse ("går til præsten"). 
Dog er fritagelses-bestemmelserne fastholdt u-ændret. Det 
er her respekten for hjemmet indgår. Der skal da foreligge 
særlig anmodning til skolen fra dette.

13- Ordene "medleven", "medbestemmelse" og "medansvar" indgår 
i skolens forberedelse af eleven til at være medborger i 
et frit, holdningsmæssigt mangetydigt og demokratisk sam
fund på vort lands præmisser.

14. Støtteundervisning gives til elever, hvis udvikling kræver 
særlig hensynstagen og bistand.

15. Fritiden - d.v.s. tiden uden for det skemabundne forløb - 
er også en del af skolens tilbud til sine elever. Der kan 
gives frivillig undervisning i musik og andet.

16. Folkeskolens samhørighed med det samfund, den er en del af 
og med til at forme, er med punkt 15 og loven som helhed 
klart markeret.

17- Befordringen af elever mellem skole og hjemmet eller dettes 
nærhed er med-taget i loven. Højeste afstandsgrænse er dog 
7 km og gælder lo. klassetrin.

18. Elever, der skifter bopæl eller fylder 18 år behøver ikke 
afbryde deres skolegang af denne grund mi'dt i et skoleår. 
Loven indeholder også bestemmelser for genoptagelse af sko
legang for elever, der har fået dispensationer.

19- Man kan som elev opfylde sin undervisningspligt efter det 
7. skoleår ved
a. at deltage i heltidsundervisning i kommunal ungdomsskole.
b. med tilladelse dertil - at være erhvervsmæssigt beskæf
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tiget, nemlig når særlige grunde taler for, at dette er til 
elevens bedste.
Til disse grunde hører især: 
at eleven selv ønsker at påbegynde en sådan beskæftigelse 
(eller uddannelse til erhverv)
at eleven ikke i den aktuelle situation kan forventes at få 
rimeligt udbytte af fortsat skolegang og
at eleven ved denne beskæftigelse/uddannelse får lejlighed 
til at udvikle sig efter sine evner og forudsætninger.
Der skal, for at opnå denne ordning, foreligge mindst en an
modning fra forældre, en udtalelse fra skolen (klasselæreren) 
og et tilsagn fra arbejdsgiver/uddannelsessted.
Tilladelsen kan gives for en begrænset periode eller et vist 
antal ugetimer.

2o. Ønsker forældrene søskende indskrevet i samme skole, skal 
dette ønske så vidt muligt tilgodeses, d.v.s., hvis det er 
gørligt at få oprettet klasser nok til at imødekomme behovet.

J.H.-SK.
-- o o o----

Bebuder ny
lov om

folkeskolen FORBEREDT - til den nye folkeskolelov ?
Undervisningsminister Tove

Nielsen bebudede lørdag på , o n , o , , o _ n n
Venstres landsmøde t Faiko. Spørgsmålet ma være aktuelt for savel elever, foræl- 
nercentret, at hun i den kom- . _ o , , „ , ,
mende folketingssamling vil dre som lærere pa enhver dansk folkeskole, 
fremlægge forslag om en ny 
folkeskolelov. Svarene nok forskellige !
På Rundhøjskolen kan vi vel betragte os som nogenlunde forberedte til at 
skulle fungere i overensstemmelse med den nye lov om folkeskolen. Vi har 
således gennem flere år på forsøgsbasis undladt at dele i real- og almen
klasser i overbygningen (8-lo.klassetrin) i flere fag. Vi har prøvet at 
gennemføre fælles undervisning af drenge og piger i såvel sløjd og hånd
gerning som hjemkundskab(husgerning). Desuden har vi med 8.-lo.klasserne 
i faget legemsøvelser prøvet at gennemføre undervisning af drenge og piger 
sammen. Skolen har også erfaring på tilvalgsområdet, idet eleverne i over
bygningen i en vis udstrækning i mange år frivilligt har kunnet vælge mel
lem en række fagtilbud.

Når undervisningsministeren således taler om, at loven "kun er en ajour
føring, der allerede er sket',' har hun for Rundhøjskolens vedkommende for 
så vidt ret. Og ikke mindst for lærerne må det være tilfredsstillende, at



det hermed nu er manifesteret, at folkeskolen også har et klart social
pædagogisk sigte.
Men om den udvikling, der er sket på Rundhøj skolen, ville være fortsat 
uden bevidstheden om en forestående ny lov om folkeskolen, skal være u- 
sagt. En kendsgerning er det, at skolen principielt er gået meget stærkt 
ind for:

1. klassen som en stabil enhed i hele skoleforløbet,
2. princippet om en vis valgfrihed med hensyn til fag,
3. ideen om afskaffelse af særskilt undervisning for drenge og 

piger i visse fag.
Men hermed er det nok også sagt, thi lærerne har naturligvis gjort en 
række subjektive erfaringer på nævnte områder. En række erfaringer, som 
set med mine øjne i overraskende grad ligner de resultater, som en un
dersøgelse foretaget af Danmarks Pædagogiske Institut har vist.
Disse erfaringer og.disse resultater skal jeg ikke her rapportmæssigt 
forsøge at stille op. Men de må få konsekvenser af hensyn til en heldig 
gennemførelse af den nye skolelov, og jeg skal derfor i stedet forsig
tigt gøre dem op i en række problemstillinger:
Hvordan skal en skole stille sig overfor forældregruppers krav om en 
styrkelse af skolens kundskabsmæssige side af undervisningen?
Vil det være muligt at skaffe tilstrækkeligt med differentieret under
visningsmateriale - og vil der være penge til at købe det?
Giver den nuværende ophavsretslov lærerne tilstrækkelig mulighed for 
selvfremstilling af undervisningsmateriale?
Vil lærerne få tid til samarbejde om undervisningen og tid til samar
bejde med forældrene?
Vil lærerne få tid til at uddanne sig til de nye nødvendige undervis
ningsformer og fag?
Vil vi kunne oppebære klassekvotienter, som gør det muligt at undervise 
udelte klasser?
Kan skolerne "klare" at have den endelige afgørelse om en gennemfart 
udelt skole - og kan/skal forældre og elever stille sig tilfreds med 
SKOLENS afgørelse?
Kan eleverne klare de mange valg?
Kan virksomhederne "klare" elevernes udvidede adgang til at komme på 
besøg og i praktik?
Vil erhvervene stille sig tilfreds med en "Folkeskolens afgangsprøve"?
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Se iøvrigt artiklen: Fra Lærerrådet side 19.

J.Hulgaard.
Redaktionen ser gerne svar i bladets næste nummer, nr.4o, herpå, ligesom 
det er ønskeligt, at man drøfter dem mand og mand imellem og på skolen, 
når lejlighed dertil byder sig.

J.H.-SK.
_o_ 
o

NYT FRA SKOLENÆVNET...
REKLAME I SKOLEN

Det mest spændende i skolenævnsarbejdet siden sidst var sikkert nævnets 
møde med reklameforsker Preben Sebstrup.
Dette møde kom i stand på baggrund af en forældre-henvendelse til nævnet 
om brug af reklamer i skolens arbejde. Sebstrup var med til at åbne næv
nets øjne for den farlige, mange gange usynlige reklame i hverdagen.Efter 
en spændende debat besluttede nævnet: genstande med påtrykt reklame for 
firmaer må ikke udleveres uden skolenævnets godkendelse, når de ikke ind
går i undervisningen.

Skolenævnet har desuden arbejdet med en lektiehjælpsordning.
Efter et kommunalt afslag om penge prøver man nu, om 
ordningen kan gennemføres på frivillig basis ved hjælp 
af store elever og forældre.
Nævnet har også beskæftiget sig med den nye indeordning, 
der er trådt i kraft den 15. september. Det er sket i 
godt samarbejde med lærerrådet.

Inge Steensen fra skolenævnet deltog sidst i september i "Skole og Sam-~ 
fund"s kursus på Askov Højskole. Mere om dette næste gang.

A.Kr.
_o_ 
o

NYT FRA LÆRERRÅDET...
Lærerrådsformand J.Hulgaard oplyser, at to store emner ligger lige for 
i lærerrådet:

1. Den nye folkeskolelov, hvor han personligt gerne ser en lokal 
debat som forløber for de mere tekniske behandlinger.

2. Den nye styrelseslov, som indebærer en udarbejdelse af en ny 
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forretningsorden for lærerrådet - i sig selv måske uden interesse for 
forældre. Men det er her, lærerrådet skal finde sig selv med hensyn til 
samarbejdet med skolenævnet og dermed forældrene.
Herudover har vi aftalt at tage indeordningen op til overvejelse og hø
rer gerne forældre-synspunkter i den anledning. Morgensang har været de
batteret, og vi skal senere tage stilling til, om morgensangen skal bi
beholdes i dens nuværende form. Rygning er på mange måder et problem for 
lærerne og blev drøftet på sidste lærerrådsmøde. Vi venter på et udspil 
fra eleverne. Skolegårdens legeredskaber er i en slet stand, og det kunne 
lærerrådet tænke sig at bedre.
Sluttelig kan det nævnes, at vi skal drøfte hele skolens informations - 
problematik: HVORDAN INFORMERE ?

-- ooo----

NYT FRA SKOLEN...
Indeordningen - som'den nu er i gang siden 15- september - er endnu for 
ny til at kunne give noget indtryk. Men ét er der da opnået: vi havde 
lejlighed til at samle alle skolens elever ad 2 omgange: o-7-klasse for 
sig og overbygningen for sig. På disse fællesmøder blev ordningen om
talt, og derefter blev det overladt til de enkelte klasser at udforme 
netop deres ordensregler.
Dette blev gjort i timen lo-ll fredag d. 12. september. Her var al nor
mal undervisning aflyst, og alle klasserne havde deres klasselærer. Ti
men havde kun det ene punkt på dagsordenen, hvordan hver enkelt klasse 
bedst kunne ordne sine sager, - et første skridt på vejen mod den "klas
sens time", som indgår som et led i den nye skolelov.
Elevkantinen er også blevet åbnet under behørig festivitas (se side 4). 
Her har et ledende princip været, at eleverne selv skulle udforme de reg
ler, som skulle være gældende, og samtidig selv - gennem elevrådet - på
tage sig ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Det er et spændende 
eksperiment, som her løber' af stabelen, men forhåbentlig går det godt!
Cyklistprøverne i 6.klasse blev en stor succes. Ikke alene var der loo% 
deltagelse, men der var også usædvanlig mange fine præstationer iblandt: 
13 ud af 57 deltagere bestod prøven. 2 fra sidste år deltog i regions
prøven for hele Århus-området den 9- oktober.
Børnehaveklasserne har alle holdt de første forældremøder, hvor både 
skolenævnet, forældre- og lærerforeningen og skolen var repræsenteret. I 
hver klasse blev valgt en forældrerepræsentant, og ud af deres midte, 
valgtes så det medlem, der skal tiltræde forældre- og lærerforeningens 
bestyrelse. Det blev fru Bente S. Jørgensen.
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HURRA /
SDS-Sparekassen Midtjylland har bevilget kr. 5oo til feltbiologisk 
udstyr för Addit Rundhøj.

-- o o o----

VIDSTE DE AT ONSDAG
ER MEDDELELSES- OG BLADDAG FRA SKOLEN. 

Se efter i Deres barns taske. Det er 

ALTID DET YNGSTE BARN I EN SØSKENDE - 

FLOK, DER FÅR MEDDELELSERNE MED HJEM.

RUNDHØJSKOLEN - FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGENS BLAD - UDKOMMER HER
MED FOR SIDSTE GANG I 1975. DET HJEMSENDES GENNEM SKOLEN TIL ALLE 

HJEM MED TILKNYTNING TIL RUNDHØJSKOLEN I HOLME VED ÅRHUS.

REDAKTIONEN AF DETTE NUMMER HAF AKTIONSUDVALGET: JØRGEN HULGAARD,
AMBRO KRAGH OG MARTHA VESTERGA' - A SKOLE, NÆVN OG FORENING) SAMT

GRETE SALOMON (OPSÆTNING OG TEK ^(RIVNING) OG JØRGEN HANSEN-SKOV- 

MOES (ANSVARSHAVENDE, VALGT BLALJ FORENINGENS MEDLEMMER).

Tryk: ENGDAL OFFSET A/S 
Telefon 06-270525


