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NAVNE- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ

SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:

J ohannes CoIs trup,formand,Rundhøj -

alle 135,8270 Højbjerg,tlf. 145377Martha Westergaard, næstformand,Ring

gårdsvej 2,827o Højbjerg,tlf. 147269-

MED - ANSVAR

Henning Jørgensen, kasserer, Elver

dalsvej 142,827o Højbjerg,tlf.274912.
Mogens G. Larsen, sekretær, Boiken-

vej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 146196.

Overskriftens ord stiller os over
for hverdags-situationer i hjem,
skole og samfund iøvrigt. Det ville

-----

i bestyrelsen:

stå tydeligere, om vi nævnede per

Finn Anbo, Skeitoften' 26,-

soner og situationer, men forenin

8330 Beder, tlf. 936o49-

gens skrevne og bladets uskrevne

Sven Erik Simonsen, Dalumvej 12,

etiske love tillader ikke dette.

8270 Højbjerg, tlf. 148881.

Men lad skriver og læser sammen høre

efter.
Henning Rytter, Thornbæksalle 16,

8270 Højbjerg, tlf. 144972.

"Ansvar" betyder sprogligt: at der

Bente S.Jørgensen, Rundhøjalle 8,

svares på noget. Der er altså nogen,

8270 Højbjerg, tlf. 149745.

som har talt til en, kaldt på en -

til noget.
Jette W. Larsen, Boikenvej 2,
8270 Højbjerg, tlf. 146196.

Anstændigvis kan man altså ikke und

Skoleinspektør Peter Pedersen, Mar-

lade at svare derpå. Hvis man da har

slevvej 5, 8270 Højbjerg,tlf.145252.

hørt og fattet, hvad henvendelsen

gik ud på.
Tilsynsrådet for Addit Rundhøj:

Det svar, der da gives - ansvaret -

Jørgen Hansen-Skovmoes, formand,
Fredensgårdsvej 44, 8270 Højbjerg,

tlf. 145576.

er man forpligtet på. enten det så
er et "ja" eller "nej". Man tager

stilling og bærer følgerne af sit

Grete Salomon, sekretær, Marslev-

an-svar.

vej 4, 8270 Højbjerg, tlf. 144884.

Fotos: Tommy Slumstrup
Lay-out: Grete Salomon.

Jo mere man ved, jo større ér selvT
følgelig en s mulighed for at mar

kere sig, gøre sig selv og andre be
gribeligt, hvor man er. Men med for

000

nøden viden er man heller ikke læn-
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gere undskyldt og kan derfor ikke bagefter sige: Det vidste jeg da vir
kelig ikke. Eller: Det var jeg da ikke klar over. Man

må spørge om alt,

hvad man skal svare på og have ansvar for.

Et forfladige! og forflygtige! ansvar begynder med, at man kræver med

ansvar i betydningen: sammenstykning af mange brøkdele af et såkaldt ansvar.
Kun den, der fuldt går ind for-hele ansvaret for det, man er med til, kan

tale om med-ansyar. "Ansyars-fordeling" betyder i praksis.: Hvem var -det nu,
det var, der har ansvar for dette her?
Går det "godt", så "manglede det da bare andet", at "den ansvarlige klarede

den" (underforstået: uden mig).

Går det "galt", søger man et gidsel eller offer, et "hoved" for sin egen

ansvars-løsh.ed, dvs. uforpligtethed. Så er man "ikke med mere", siger man,
som om man nogensinde havde været det■
Ansvar har selvsagt også noget med modenhed og myndighed at gøre. Det er

u-ansvarligt at betro et menneske et ansvar, som det ikke er i stand til
at bære, ud fra dets forudsætninger.

Med-ansvar kræver derfor planlægning og styring fra dem, der tør være med

om ansvaret.
Med-ansvar betyder på den anden side, at man ikke er "alene i verden",

heller ikke om løsningen af fælles opgaver.
Hvorfor nu dette - og nu?

Fordi den "nye" skolelov stiller hjem og skole under ét over for en an

svartagen .
Fordi skolen for livet - med en livslang uddannelse - og med livsværdier
på spil - også møder sine udfordringer og tilspørgsler fra erhvervslivet.
Ansvar bliver ofte præcist for flere, når det koster noget. Det er godt,

om ansvarlige får rådighedsbeløb at skulle drøfte, hvad skal bruges til.
Og ved misbrug, at man foruden at være ansvarlig derfor, tillige at blive
pålagt afsavn-

En hel del uforpligtende "svar" på, om man vil være "med", og hvad man vil
have medindflydelse på uden at svare til de dertil knyttede krav på én,vil
med fuld ret kunne henvises til, hvor sådanne hører hjemme.
Det gælder også i skoles og hjems dagligdag, og vi kan alle sætte det, der

her er sagt, i forhold til et liv, vi selv er med i.

J.H.Sk.

»HUSK
Forældre-

og

Lærerforeningens Generalforsamling

Tirsdag d.

27.

april kl.

19.3o,

Dagsorden iflg. lovene:

1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning fra foreningen.

3.

Beretning fra Addit Rundhøj

4.

Regnskab, budget, kontingent.

5.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter.

6.

Valg af 1 tilsynsrådsmedlem og 1 suppleant.

7.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

8.

Indkomne forslag.

9.

Eventuelt.

Generalforsamlingen er foreningens, øverste myndighed, så hvis der er
noget, som man mener, der skal drøftes, så er det altså her, det sker.
Ad. pkt. 5: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Her afgår efter tur: Martha Westergaard, næstformand, Henning
Rytter, loppe- og festudvalg, samt Johannes Colstrup, formand.
Ad. pkt. 6: Valg af 1 tilsynsrådsmedlem og 1 suppleant.

Her afgår efter tur: Grete Salomon.

Generalforsamlingen vælger 2 til tilsynsrådet, således at der er 1 på valg
hvert år.

Bestyrelsen udpeger 3, således at tilsynsrådet består af 5 medlemmer.
Ad. pkt. 8: Indkomne forslag.

Hvis der er noget, man mener bør behandles på generalforsam

lingen, som ikke er på dagsordenen, skal det være formanden i
hænde, senest en måned før generalforsamlingen , dvs, torsdag
den 27. marts.

Man bedes allerede nu sætte kryds på kalenderen tirsdag den 27. april.

På bestyrelsens vegne
Johannes Colstrup
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Addi t Rundhøj
er den tidligere landsbyskole i Addit, Sdr. Vissing sogn, Brædstrup kom
mune, Vejle amt, oprettet af Rundhøjskolens forældre- og lærerforening j

i moderniseret og brandsikret stand til brug for foreningens medlemmer,
skolens hjem og medarbejdere og andre med formål, overensstemmende med

opretteren s. Udléjningsvilkårene findes i "Rundhøjskolen" nr. 39 (nov.

1975) og kan fås på skolens kontor.
fllDLERNE TIL

AdPIT RuNDHØJ S ANSKAFFELSE

er fremkommet ved:
1) 3 "loppemarkeder" til nu i forældre- og lærerforeningen s

og Rundhøjskolens (fælles) livs-tid.
2) Bazarer og boder samt "andespil" i forbindelse med fest

arrangementer på skolen i samme tidsrum.
3) Medlemmer af foreningen s, forældre og læreres indsats, enkelt- og

gruppevis.

4) Skolens (indtil videre indstillede) avisindsamlinger samt
5) og ikke at forglemme - god bistand fra fonds og legater, der har for

stået og vurderet det arbejde, som fra Rundhøjskolen s og dens foræl

dre- og lærerforening s side er gjort eller påtænkt gjort ud fra "Addit Rundhøj".

Addit Rundhøj - fremover
Addit Rundhøj s fremtidige stilling overvejes naturligvis af alle, der er

interesseret heri. For forældre- og lærerforeningen s bestyrelse og den

nes tilsynsråd med "fri-stedet" gør sig- følgende synspunkter gældende:

-q

Man ønsker at bevare det i nær tilknytning både til foreningen som en
samlende opgave for denne og til skolen, for hvis skyld det - hoved

sageligt - blev til, som anvendelses-mæssigt tilbud.
2) Man ønsker samtidig, at denne opgave ikke skal virke hæmmende på for

eningens øvrige aktiviteter (møder, studiekredse o.l.),og at andre
deri interesserede med samme sigte som forældre- og lærerforeningen,
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kan gøre brug af stedet, når skolen ikke er der.
3) Man ønsker frem for alt, at hvis en ændret situation i forening,

skole eller, samfund skulle påvirke Addit Rundhøj's status, at
denne bedst og længst muligt fastholdes i overensstemmelse med

de menneskers formål med at få det oprettet, som gik i gang dermed.
Af disse tre grunde har forældre- og lærerforeningens bestyrelse i januar
-februar drøftet Addit Rundhøj og har bedt foreningens kasserer undersøge

de økonomiske konsekvenser af en evt. ændring af status efter ovenfor an
givne retningslinier, og bestyrelsen har overdraget tilsynsrådets formand

at lade nøje gennemgå de juridiske følger af en mulig forandring med sig
te på det ovenfor nævnte.

Når disse bestyrelsesmæssige overvejelser på nævnte grundlag, er bragt
til ende, vil forældre- og lærerforeningens medlemmer blive gjort bekendt

med, hvad de derefter skal tage stilling til, og alle skolens ansvarlige
instanser vil - som vanligt - blive informeret om, hvad foreningens be

styrelse er nået frem til,

I skolebladets næste nummer håber redaktionen at kunne orientere herom.
J.H.S.
-- ooo----

AVIS-SALGET
Torben Maintz Andersen oplyser, at der ikke har været interesse for at kø
be aviser siden sommerferien. Man skulle selv

sørge for transporten, og

når denne skal betales, er der ikke megen fortjeneste, når prisen på avi

ser samtidig var gået ned. - I de sidste 14 dage er interessen for at kø
be aviser ved at komme igen, fortæller T.M.A., og så snart der er bedre

priser fremme, starter vi igen! Men her er tallene fra 1/4 - 31/7. Der

var 849o kg. aviser, som indbragte netto kr. 841,oo. - Siden starten fra
efteråret 1965 og til sommerferien 1975 er der samlet
131-375 kg aviser til ca. 12.ooo,oo kr!

UDLEJNING
Fru Rasmussen, der står for udlejningen af Addit Rundhøj fra skolens kon
tor fortæller, at der er udlejet ret godt fremover her i foråret, men vi

gør opmærksom på, at dersom nogen kunne tænke sig at holde ferie i Addit
Rundhøj inden for skolens sommerferie, da kan det ske til reducerede pri
ser i dette tidsrum. Nærmere oplysninger herom ved henvendelse til skolens

kontor.
ooo
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fotjduM,foraJdito$l(utn.

NU IGEN...
For ikke at belaste forældrene økonomisk, er det stadig nødvendigt at

supplere indtægterne i Addit Rundhøj. Vi har derfor tænkt os igen at
afholde et loppemarked. Vi har allerede reserveret

Ridehuset i V. Alle

d. 17. - 22. maj 1976

Fra sidste loppemarked ved vi, at mange forældre, lærere og større elever

er villige til at hjælpe med afviklingen.
Vi håber at kunne lave kr. Mo.ooo.- Det lyder af mange penge, men ved
fælles hjælp kan det sagtens lade sig gøre. Vi har gjort det før.

Vi beder derfor alle reservere ugen:
17- - 22. maj 1976.

Udvalget er gået i gang, men vi får brug for megen hjælp.
Som en festlig afslutning på loppemarkedet har vi talt om at arrangere
BAL

på skolen om aftenen, lørdag den 22. maj, men det hører vi nær

mere om senere.
Forældre- og Lærerforeningen.

o_

o
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efterlysning::

i

Desværre er der sket det, at skolens dejlige

i
i
,

træskulptur - "Kysset" - af den norske kunst-

;

nerinde Tove Bertet er forsvundet fra sin plads i

ved opgangen til fløj E, vistnok i eller omkring

j

sommerferien. Kunstværket er af uvurderlig værdi i
for skolen, så man beder enhver, der kan hjælpe I
med til sagens opklaring, om at give oplysnin-

,

gerne videre til kontoret.

;
)

0 REKLAME I
Det er en alvorlig opgave, skolenævnet har påtaget sig sådan at passe på,
at der ikke bliver listet private reklamer ind i Rundhøjskolen. Opgaven
bliver ikke nemmere af, at endog skolekommissionen i Arhus ikke er særlig

påpasselig, ja i nogle tilfælde endog anbefaler. Vi - nævnet - tænker her
på en lille, uskyldig folder, der med skolekommissionens anbefaling skul
le uddeles til alle eleverne, således at de kunne blive orienteret om Ar

hus Skøjtehals åbningstider. Nævnet sagde nej tak til folderen, fordi den
ud over at indeholde åbningstiderne også var en stor gang reklamegas for

et stormagasin her i byen. Men nævnet vil gerne benytte lejligheden til
uden reklamehalløj lige at offentliggøre åbningstiderne. - Men det var

ikke Magasin og SBV, der forsøgte at smugle reklame ind på skolen.

Entré
VOKSNE

MANDAG KL. 14,00 - 17,00 og 19,15 - 22,00
TIRSDAG KL. 14,00- 17,00______________
4,00 KR.

□

BØRN

2,00 KR.

ONSDAG KL. 14,00- 17,45______________
TORSDAG KL. 14,00-17,00______________
FREDAG KL. 14,00-17,00 og 19,15-21,45

RABATKUPON FOR 12 BILLETTER:
VOKSNE 40,00 KR. □ BØRN 15,00 KR,

LØRDAG KL. 13,30-18,00______________
SØNDAG KL. 9,00-12,15
______________ 15,30-18,30 og 19,00-22,00

Skøjtehallens åbningstider ►
I PERIODEN 22. SEPTEMBER 1975 - 31. MARTS 1976

Billetsalget slutter 1 /2 time før ovennævnte lukketider.

ÅBENT-HUS NED NÆVNET
Skolenævnet har planer om at holde nogle Åbent-Hus-arrangementer, hvor
man vil orientere forældre om, hvad der foregår i nævnet. Tidspunkter

vil senere blive offentliggjort.

A.K.
ooo
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Gaver til Addit Rundhøj -

siden sidst

..J

---------------------------------------------- bi
"Den Berlingske Fond" har betænkt Addit Rundhøj med kr. 500,00.
En tilbagevendende , gavmild giver er papirhandler Adolf Levison og

hustru, Johanne Louise, f. Bloch s legat. Dette har påny skænket
Addit Rundhøj kr, 2ooo,oo, og sidst, men ikke mindst

en tidligere velgører, Augustinus-Fonden, der har givet kr. 15.000,oo.
Vi er glade ikke blot for checkene, der er særdeles kærkomne i denne
tid, hvor Addit Rundhøj er ved at tage skikkelse, og hvor brandværns

foranstaltningerne (omtrent tilendebragte) har stillet store krav til

stedets økonomi, men vi er også taknemmelige for de overvejelser, der
ligger bag beløbs-tildelingerne, endda udtrykt i gode ord i ledsagende

breve, som viser, at nogle mennesker i dette land og i denne tid uden
for vor skole har set opgaverne, Addit Rundhøj står med, og at andre
end vi selv i forening og på skolen har erkendt værdien i løsningen af

de opgaver.
J.H.-Sk.

Studiebesøg - Erhvervspraktik
Som det sikkert vil være mange bekendt, har
Rundhøjskolen sammen med 7 andre skoler i År -

hus i de sidste 2Jår deltaget i et pædagogisk

udviklingsarbejde, som meget kort fortalt går
ud på at give eleverne et større indblik i er

hvervsmuligheder og erhvervsforhold.
Netop nu i februar måned skal skolens 8. og 9.
klasser i gang med at afvikle de praktiske indslag i undervisningsforlø

bet, nemlig

studiebesøgene i 8. skoleår og praktikken i 9- skoleår. Der

for vil det sikkert være på sin plads at orientere en smule om disse ar
rangementer.
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Studiebesøg
I 8. skoleår beskæftiger eleverne sig primært med beskæftigelsesmulig
heder og med uddannelserne hertil. Et af de vigtigste midler til ind
samling af oplysninger er studiebesøgene.

Studiebesøg er ikke nogen ny ting. Mange skoleelever har tidligere be

søgt forskellige arbejdspladser, men de fleste sikkert med et noget an
det formål, end det eleverne i 8. klasserne nu går ud med. Via studie

besøgene, som er ret korte besøg på en eller anden arbejdsplads i sko

lens nærhed, skal en klasse elever indsamle oplysninger om forskellige

arbejdsfunktioner og om hvilke uddannelser ud over skolen, der er nød
vendige, for at man kan udfylde disse funktioner.

Eleverne aflægger i småhold besøg af ca. 2 timers varighed på den ar
bejdsplads, de har fået tildelt. En klasses besøgssteder er forsøgt ud
valgt således, at de oplysninger, som eleverne tilsammen indhenter,
stort set skulle kunne, give et ret bredt billede af erhvervsmulighederne.
Vi tilstræber således, at eleverne stifter bekendtskab med såvel "fag

lært" som "ufaglært" arbejde. De reelle vilkår er jo fortsat sådan, at
ca. 1/3 af en årgang, desværre ikke får nogen uddannelse efter folke

skolen, selv om måske max. l/2o af eleverne iflg. egne udtalelser reg
ner med at blive ufaglærte.
Når klasserne har diskuteret og udvekslet de oplysninger, de som en

keltelever har indsamlet, kommer det næste besøg. Dette besøg afvikles
for alle klasserne på én gang, idet eleverne igen fordeler sig på en
række besøgsmuligheder - denne gang på uddannelsesinstitutioner. Der

vil være mulighed for at besøge Teknisk Skoles forskellige afdelinger,
Handelsskolen, Købmandsskolen, Specialarbejderskolen og Børnehavesemi

nariet. Også under dette andet besøg er det meningen, at den enkelte
elev skal løse en række opgaver, som skal sikre, at eleven kommer til

bage til klassen med en række relevante oplysninger om de uddannelser,
han/hun har stiftet nærmere bekendtskab med. Disse indsamlede oplysnin
ger videregives derefter til de øvrige i klassen under efterbehandlingen
af besøget.
Begge besøgsomgange ser på nuværende tidspunkt ud til at kunne gennem

føres med godt resultat. Knapt så optimistiske var vi lige før jul, idet
der på dette tidspunkt var en del besvær med at skaffe virksomheder/ar-

bejdspladser, som ville lukke dørene op for et hold elever. Mange gange
blev vi afvist med den begrundelse, at de pågældende arbejdspladser jo
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ikke rigtigt havde noget at vise frem, og i flere tilfælde lykkedes .det
os ikke at få forklaret, at vi netop ikke var interesserede i at få en

arbejdsplads vist frem, vores interesse ligger i, at eleverne får mulig

hed for at tale med de ansatte og høre disse fortælle om deres arbejde
og den uddannelse, de har gennemgået.

En ny ansøgningsrunde her efter jul har imidlertid givet så mange plad
ser, at vi kan gennemføre besøgene.

Erhvervspraktik.
Hele arbejdet i 8. skoleår skal lægge op til gennemførelsen af et læn
gere ophold på en arbejdsplads i 9. skoleår. Heller ikke dette er noget
nyt, idet erhvervspraktik jo har været gennemført i mange år, men vi

har ønsket at afprøve en ny praktikform', idet vi af forskellige grunde
ikke mener, at den kendte praktikform er særlig ideel.

Hovedtanken i den bestående praktik er, at eleven skal ud og afprøve

ét eller andet selvvalgt erhverv. Tanken er sådan set udmærket, men
mange forhold gør den i adskillige (de fleste??) tilfælde knap så idéel.
For det første er det umuligt at opleve et erhverv i løbet af en uge.

Det, man kan danne sig et indtryk af, er nok mere arbejdspladsen. Des
uden har forskellige undersøgelser vist, at eleverne vælger erhvervs
praktikpladser ret kritikløst, ligesom elevernes praktikønsker ikke på
nogen måde afspejler de aktuelle muligheder. Det har vist sig, at en
årgangs ønsker var opdelt på ca. 4o erhverv af de omrking 2ooo, der

findes.

Et andet stort minus ved "ønskepraktikken" er, at arbejdsformidlingen

ikke længere kan garantere, at eleverne kommer ud i deres primære ønske.
Jeg har selv for et par år siden været med til at udsende en elev i
praktik i elevens 7- ønske.

Disse 'forskellige forhold har vi taget konsekvensen af, således at prak

tikken nu direkte indgår i et undervisningsforløb, med det formål at
indsamle oplysninger om generelle forhold på en arbejdsplads.
Eleverne i en klasse skal fordele sig på et antal pladser svarende til

klassens størrelse. Arbejdsformidlingen har udvalgt pladserne således,
at de giver det bredest mulige billede af erhvervslivet, både hvad an
går virksomhedsstørrelser og arbejdsfunktioner. Elevens opgave er så
under opholdet at indsamle oplysninger og erfaringer, som skal stilles
til rådighed for resten af klassen efter praktikopholdet. Til støtte
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for denne indsamling er eleverne udstyret med arbejdsopgaver, som skal
løses i løbet af ugen. Disse opgaver omhandler bl.a. følgende: Organi
sationsformer, sikkerhedsproblemer, overenskomster, ledelse og samarbejde.

Disse emner er i forvejen behandlet teoretisk hjemme i klassen, men et

ophold på en arbejdsplads vil sikkert give mange nye oplysninger, ligesom
det sikkert også vil give anledning til en række justeringer af forskel

lige forhåndsindstillinger og måske også fordomme overfor områder af er
hvervslivet, som de pågældende elever ikke tidligere har betragtet som

værende aktuelle for netop dem.
Denne nye praktikform er selvfølgelig frivillig for den enkelte elev,
ligesom den "gamle" praktikform er det, men jeg er ikke vidende om, at

nogen elev har meldt fra.
Til trøst for de forældre, som stiller sig skeptiske overfor vores in

tentioner og derfor hellere så deres børn sendt ud i "ønskepraktik",

kan jeg oplyse, at "ønskepraktikken" gennemføres i lo. skoleår, hvor

eleverne så forhåbentlig har fået et langt bredere grundlag at vælge på.

Hvis der skulle være elever, der forlader skolen efter 9- skoleår, kan
vi også hjælpe disse, idet arbejdsformidlingen har lovet at fremskaffe

praktikpladser til disse elever i enten påske- eller sommerferie.

Mogens Sparrested.
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" - ET FRISKT PUST IND I SKOLEKLASSERNE - "

Erhvervspressen

har i

den sidste tid slået til lyd for en charme

-

OFFENSIV OVERFOR FOLKESKOLEN.

Det er glædeligt at se, at erhvervslivet nu har opdaget, at landet har

fået en ny folkeskolelov. I bladet "Arbejdsgiveren" gør man opmærksom
på, at ifølge den nye lovs bestemmelser om faget "arbejdskendskab" vil

ledere af erhvervsvirksomheder blive opfordret til at komme ud i klas
serne som gæstelærere - "fordi det er helt væsentligt for de unge at
høre lokale erhvervsledere - jævnt og ligetil - fortælle om egnens arT
bejdspladser" (.)

Erhvervslederne vil gerne ud som gæstelærere.

Som det fremgår af Mogens Sparresteds artikel i dette blad, har denne
mulighed været der for erhvervsfolkene i en årrække. Det ville næsten

være synd, dersom den gamle lov går over i historien, uden at erhvervs
virksomhederne opdager hvilke muligheder, de er gået glip af, siden er

hvervspraktikken så dagens lys i 1958.
Nu synes "Arbejdsgiveren" altså, at det er på tide at tage erhvervsori

enteringen alvorligt. Det gør "Børsen" også. I en artikel den 6. februar
siger KTAS' informationschef, John Hjarsøe: "Erhvervslivet har i for høj

grad skudt problemet med påvirkningen af de unge i folkeskolen fra sig

og derfor modtaget elever med forudsætninger, der gør dem vanskelige at
tilpasse".

Selvfølgelig er det i orden, at erhvervslederne søger at få mere at vide
om de forudsætninger, de unge har, når de forlader skolen, men det er li
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gesom man aner en bestemt hensigt bag ordene. Et fremskudt dige mod de
unges kritiske indstilling måske.
Det fremgår også af artiklen, at man er indstillet på at få noget for
sin imødekommenhed overfor skolen: KTAS-manden nævner nogle af de for -

ventninger, man fra erhvervsside har til folkeskolen: At man holder op

med at forsømme sproget og lægger mere vægt på elevernes udtryksevne, at
man fremmer elevernes "ærefrygt" for deres arbejde, og at man i højere
grad understøtter lederbegrebet ved at lade enernes personlighed komme
til udtryk i stedet for at drukne det i gruppearbejde.

Mon ikke også der er behov for nogle friske pust den anden vej ?
MGL

L 0

OGSÅ IND I SKOLEN

Det er ikke blot arbejdsgiverne, der har vist interesse

for folkeskolen.

Arbejderbevægelsens skolekontaktudvalg har lagt et om

fattende arbejdsprogram for 1976» der foreløbig har resul

teret i 35 lokale kontaktudvalg.
Denne bemærkelsesværdige interesse skal ses på baggrund

af LO' s opfordring til fællesorganisationerne om at føre
en aktiv skolekontakt-virksomhed.

Hvad siger forældrene til, at deres børns skole er ved
at blive kampzone for samfundets to største magt-gruppe

ringer 2

MGL
_o_

o

UDDANNELSE
Hvad

er

EFG ? ... -

De erhvervsfaglige uddannelser.

De erhvervsfaglige uddannelser er en forsøgsuddannelse, der løber på

sit 4. år. Den startede p.g.a., at lærlingene ikke var tilfredse med

den traditionelle mesterlære.
Inden for EFG

er der 7 hovedområder: Det er jordbrug, jern og metal,

service-fagene, levnedsmiddel, handel og kontor, bygge og anlæg, og

tilsidst er der grafiske fag.
Inden for det grafiske område, hvad vi her vil koncentrere os om, er
der 4 hovedområder:- foto, formfremstilling, trykning og bogbind.
Disse 4 hovedområder er igen hver for sig delt op i 3 fag, således at

der er 12 fag i alt.
Inden for foto-området er der fagfoto, reprofoto, retouche.
Inden for fagfoto beskæftiger vi os i 1. semester med model-

fotografering, og i 2. semester beskæftiger vi os med teknisk

og reklamefoto.
Inden for reprofoto lærer man at lave streg, raster og halvtonebille

der, så de kan blive trykt i aviser og blade.
Retouche .hører normalt sammen med repro, og her retter man eventuelle
fejl og finder den rette farvebalance i filmene.
Det andet område er formfremstilling, og her er der montage, sætning

og kliche.
I montage lærer man at montere film og tekster på de rette steder på
papiret, og så laver man en offset-plade, der går ind til offset-tryk-

keren.

I sætteriet lærer man at
sætte linier og sider i bly.

I kliche laver man de film,
som reprofotografen har lavet

over på en zinkplade. Pladen
ætses, så kun de trykgivende
punkter står tilbage.

Håndsætning.
ooo

Det 3. område er trykområdet. Det indbe
fatter offset, bogtryk og serigrafi.

I offset lærer man at trykke l-,2- og 4farvet tekst og billeder. Det er her, man
bruger de plader, vi lavede i montage.

I bogtryk trykker man med, hvad vi satte
i sætteriet og med de billeder, vi lavede

i kliche.

Ætsning af klicheer

Her trykker vi også både l-,2- og 4-farvet
tryk.

I. serigrafi kan man trykke på papir,
stof og glas og mange andre ting. Det

er mest tegninger og skilte, man tryk
ker' her.

Dot er først nu, det er blevet muligt

at blive udlært serigraf.
Det 4. og sidste område er bogbind.

Dette område indeholder hånd-bogbind,
l'orgyldning og industri-bogbind.

I hånd-bogbind

Serigrafi(silketryk)

foregår det hele manuelt, og det er mest de dyrere bøger

til private kunder, biblioteker, institutioner og lign., der bliver ind-

bundet her.

Hånd-bogbinderi

Det er muligt, efter at man er blevet uddannet hånd-bogbinder at gå over

og blive industri-bogbinder, men det er ikke muligt at gå den anden vej.
forts.
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I forgyldning trykker man titler til at sætte på ryggen af bøgerne.
I industribogbind kan hele indbindingen foregå maskinelt. Her er der

store maskiner.
Foto: Tommy Slums trup.

Tekst: John Nohr

Af uddannelses-steder(skoler) er der her i landet 22 til EFG. Forsøgs
loven udløber i 1976-

(Red.s anm.)

Nyt fra Forældre- og lærerforeningen.

Foreningen har medio februar 1976: 184
Bestyrelsen har på given foranledning behandlet, hvem der kan optages

som medlemmer. Den har besluttet, at som forældre-medlemmer kan kun op

tages sådanne

der har eller har haft børn som elever i Rundhøjskolen.
Der viste sig,som bekendt, ikke så stor interesse for det

planlagte forældre- og lærerbal, at dette kunne gennemfø
res .

Mulighederne for et "aflopningsbal" i forbindelse med

årets

loppemarked i maj undersøges.

Inden dette års luciafest vil bestyrelsen overveje foreningens arbejde

med lotteri (som i fjor) og salgsbodens gentagelse.

Det ved nævnte fest indgåede beløb er udbetalt til "Rundhøj blæserne" (kr. 18oo). Som tak herfor har Ebba Hartmann givet
tilsagn om disses medvirken ved loppemarkedet.

Forældre- og lærerforeningens bestyrelse har som repræsentant i "Rundhøjskolen"s redaktionsudvalg indvalgt foreningens sekretær, Mogens G.
Larsen, således at foreningens bestyrelse er repræsenteret i bladets

tilblivelse, som i enhver aktivitet, foreningen står som økonomisk an

svarlig for og direkte impliceret i.

Fra

Elevrådet.

Kort efter efterårsferien valgte vi ny formand
næstformand, kasserer og sekretær:

formand: Karina 9b, næstformand: Carsten 9a, kasserer: Søren 8b, sekre
tær: Peter 7b. Torben loc blev valgt som medlem af forretningsudvalget,

som vi iflg. vores forretningsorden skal have. På disse møder deltager
vores kontaktlærer også. løvrigt fungerer vores forretningsorden strå

lende, og skulle der være nogen, som gerne vil have et eksemplar, kan de
henvende sig til mig.

Den 12.-14. december deltog Carsten og jeg i LOE's generalforsamling.
Det var en meget udbytterig week-end, hvor vi hørte om LOE's arbejde i

1975 og deltog i arbejdet og afstemningen om, hvad der skal ske i frem
tiden. I pauserne og om aftenen var der masser af tid til at diskutere
og udveksle erfaringer. Det har bl.a. resulteret i, at vi udveksler elev
blade med en skole på Fyn, og at vi fik en masse ideer om, hvordan man

kan gøre elevråds-arbejdet mere spændende. Jeg havde også den store glæde
at blive valgt ind i organisationsudvalget, som tager sig af at arrangere
kurser og møder.

Vi vil i den nærmeste fremtid finde en løsning på problemet, hvordan vi

får informeret elevrådet og andre interesserede om, hvad LOE er, og hvad
vi oplevede på GF.

STYRK LOE FOR SKOLEELEVERNES RETTIGHEDER!
Kort før jul trådte rygetilladelsen i kraft til stor glæde for mange! Ry
gerne er blevet udstyret med et rygekort med foto og hjemmets underskrift.
Desuden må rygning kun finde sted under halvtaget mellem D- og E-fløjene.

Der er blevet nedsat et udvalg, som skal prøve på, om der kan gøres noget
ved vores skolegård, da mange mener, den er for trist.
De lamper, som hører til vores kantine, er blevet hængt op, og elevrådet

vil stræbe på, at kantinen bliver så hyggelig som muligt. Forslag modta
ges gerne!

Så har vi fået gennemført et forslag om en mindre "restaurering" af tavlerne, bl.a. fordi de skinner for meget, hvilket bevirker, at mange ele

ver ikke kan se, hvad der står på tavlen.

.Indvielsesfesten af kantinen gik godt. Midnight Music sørgede for musikken
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og de ca. loo elever, som deltog, kunne købe lyse øl og sodavand.Elev

rådet brugte lejligheden til at sige Jens tak for den store indsats,
han har gjort i elevrådsarbejdet på Rundhøjskolen, og det gjorde vi med
et gavekort. At festen var en succes, viser overskuddet også, det blev

nemlig 221,21 kr.

Vi gentog successen den 6. februar, hvor både et beatorkester og et di
skotek sørgede for underholdningen. Der blev solgt lyse øl og sodavand

samt diverse snacks, og alt hvad der kunne krybe og gå fra 7.-lo.kl. og
RUK var indbudt.
Endvidere skal morgensang kontra morgensamling tages op i elevrådet samt

andet, som er indkommet fra de forskellige klasser.
Karina Gelbjerg. Nielsen.

Fra "Færdselsorientering", udgivet af "Rådet for større Færdselssikker

hed" nr. 3/1975 side 75-79 gengiver vi nedenstående, baseret på en svensk
undersøgelse, men af betydning også i vor situation:

BARNECYKLERS
STYRE- OG BALANCE-EGENSKABER
Af forskningsassistent i rådet for trafiksikkerhedsforskning
stud. mag. Birger Nygaard.
5o MILL, NYE CYKLER HVERT ÄR.

Cyklen er efter sin første glansperiode i begyndelsen af dette århundrede
atter blevet populær, og antallet af cykler er i kraftig stigning. Hvert

år bygges omkring 5o mill, cykler, og i mange lande har cyklen fået stør
re betydning end noget andet transportmiddel. Især er mange børns trans

port til og fra skolen bundet til brug af cyklen.
Imidlertid skæmmes cyklens mange gode sider af den store uheldsrisiko,

der er forbundet med cykling.
Hvert år kommer herhjemme over Jooo cyklister til skade i trafikken. 2ooo

2o

heraf alvorligt eller med død til følge. 5o% af samtlige skader rammer
børn under 14 år.

Cyklen kan på mange måder ligestilles med andre køretøjer, som i trafik

ken konkurrerer om plads. Derfor er uddannelse og træning af cyklister
og bilister, udbygning af cyklestier og sikkerhedskonstruktion af cykler

alle vigtige områder, hvis en reduktion af uheldstallet skal være mulig.
En gennemgang af litteratur om cyklistuheld tyder på, at cykler med høje
styr og fremfor alt rodeocykler, de såkaldte "choppere", er indblandet i
flere uheld end almindelige cyk-ler. Det er sandsynligt, at dette skyldes

ringere stabilitet og manøvrebarhed ved denne type cykler.
At især en cykeltype som rodeocyklen er populær iblandt drengene skyldes

3 faktorer.

1.

Statusfaktoren

Cyklen er smart, den ligner en rigtig motorcykel af den type, man bruger

ved motorcross. Og motorcross er ifølge pressen en sport for "hårde negle".
Desuden har de andre drenge den. At den måske er farligere end andre cyk

ler er bekendt, men øger spændingen.

2.

Fællesskabsfaktoren

Cyklen er et vigtigt instrument til at sidde på under samværet med de an
dre i skolegården og på legepladsen.

3.

Legefaktoren

Cyklen er et godt legetøj. Den er nem at få til at stejle og god til

"motor-cross".
At cyklen indtager en central plads i drengenes verden illustreres tyde

ligt af det omfattende kendskab, drengene har til cykelmodeller, dækty
per, udstyr m.v.
Sådanne sociale aspekter ved cyklen har ledt til cykelkonstruktion og ud

styr, som i bedste fald er cyklingen uvedkommende og i værste fald nega

tive faktorer. Det stigende antal ulykker med nye typer tyder på. at ud

formningen i højere grad bør studeres med henblik på trafiksikkerhed.

De hyppigste cykelulykker
En række uheldsanalyser viser, at hovedskader er de hyppigste og alvor
forts .
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ligste skader ved cykelulykker. Disse indtræffer ofte ved, at cyklisten
kører i et lille hul eller på en sten. Eller under bremsning eller ud
skridning eller p.g.a at styret hænger fast i andre cykelstyr.

Standardcykel med aim.

styr. Den bedste cykel
udformning. Vurderes og

så af drengene som den
mest trafiksikre. Overgås

i nogle situationer af mi
nicyklen med aim. styr.

Standardcykel med højt
styr. Cyklens egenska

ber forringes væsentligt
i denne udformning.
Desuden peger

en række eksperimenter på, at især cykler af rodeotypen

er vanskelige at manøvrere. De tipper f.eks. let over ved bremsning.

Cykler med højt styr er i mange sammenhænge mindre stabile. Manøvrer
ne tager både længere tid og bliver fejlbelastede, og ved høj fart
bliver cyklerne direkte ustabile.

Arsager til cyklistuheld kan være:
1. Så sig ikke for eller var uopmærksom

2. Kørte i hul eller på sten
3. Slinger og/eller kraftig bremsning

4. Hægtning (man hænger fast i kammerats
cykel ved kørsel i samme retning)

5. Taske eller andet blokerer hjulet
6. Kørte op bagi andet køretøj
7. Kørte imod kantsten eller lign.

forts.

Mini-cykel med alm. styr. Har
mange af standardcyklens egen

skaber. Overgår denne i stabi
litet ved orientering bagud og
ved kørsel med kun 1 hånd på
styret.

Mini-cykel med højt styr. Det
høje styr fjerner nogle ellers
gode egenskaber ved mini-cyklen.

Drengene vurderer denne udform
ning som den mest trafikfarlige!

Rodeocykler

har ringeste køreegenskaber

Vi når frem til
- at cykler med specielle styr har dårligere styreegenskaber end cykler

med standardudstyr.

- at rodeocykler har de ringeste styre- og balanceegenskaber.
Eftersom rodeocyklen viser dårlige resultater både med standardudstyr og
specialstyr, er det interessant at få opklaret hvilke dele af cykelkon-

ntruk.t jonen, der forringer køreegenskaberne. Nogle mulige faktorer kan
være udformning og placering af den lange sadel og relationen mellem sad

lens og styrets placering.
En række forsøg har godtgjort, at en "bemandet" rodeocykel har en anden

vægtfordeling sammenlignet med standardcyklen med tyngdepunktet betydeLigt længere tilbage.

forts.
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Rodeocykel ("chopper") med stan
dard styr. Den dårligste cykel

type. 5o% flere fejl end de øv
rige. Særligt dårlige manøvre- og
stabilitetsegenskaber ved orien
tering bagud, langsom kørsel og
kørsel med 1 hånd på styret.

Rodeocykel ("chopper") med højt
styr. Den dårligste cykeludform
ning iflg. undersøgelsen!

Unormale cykler

vanskelige at lære at køre på

Såvidt mere tekniske aspekter. Spørgsmålet er nu i hvilket omfang øvelse

og rutine kan påvirke manøvreringen. Undersøgelsen viser klart, at både
minicyklen med højt styr og rodeocyklen er vanskeligere at lære at cykle
på.

Dette indebærer, at lånte og nyanskaffede cykler af denne type lettere

kan forårsage uheld.

Dels præsterer selv rutinerede cyklister dårligere kørsel på specialcyk
lerne, dels bedømmer drengene selv disse typer som mere trafikfarlige.
Træning og uddannelse af cyklister og andre trafikanter, samt udbygning

af sikre cyklistveje er de mest betydende foranstaltninger i uheldsbekæm

pelsen. Imidlertid kan der også opnås meget ved at udbygge og forbedre de
cykelkonstruktioner, der har de bedste styre- og balanceegenskaber.
Udfra et sikkerhedssynspunkt vil et direkte forbud mod ekstreme styr- og
konstruktionstyper givet betyde en gevinst på uhelds- og skadesiden.

ooo

HVAD LAVER SKOLEPSYKOLOGEN ?
Af Ole Granum-Jensen.
Det hænder af og til, at jeg kommer på besøg

i en klasse, og så starter jeg med at fortælle

lidt om, hvad jeg laver. Jeg fortæller, at jeg

skal prøve at hjælpe med at klare de vanskelig

heder, der opstår, når en elev har svært ved
at lære at læse eller regne, eller når en elev

har det svært med sig selv og andre. For så

vidt angår det sidste, viser den slags vanske
ligheder sig ofte i drillerier, og at være
udenfor kammeratskabet og lign. Den slags pro

blemer er ofte alvorlige og slet ikke så nemme
at løse, men måske kan der nås noget ved at
snakke om dem. Det er som regel sådan, at enhver kan gøre noget til at

forbedre forholdene, og derfor må vi tale om det allesammen, altså hele
klassen, læreren og jeg. Sådanne samtaler vil jeg gerne fortælle om lidt

senere.

I andre tilfælde - når en elev har faglige vanskeligheder - stikker jeg
blot hovedet ind i klassen - og beder om at måtte tale med eleven. Jeg

regner med, at de fleste elever kender mig, efter at jeg nu er kommet på
skolen hver fredag i 1J år. Skulle der være nogen, der ikke ved, hvem
den mand var, regner jeg med, at læreren forklarer dem, at "det var bare

Ole - skolepsykologen". Når en elev er henne hos mig første gang, er for

ældrene orienteret om det. Jeg spørger om, hvordan eleven synes om at gå

i skole, hvilke fag eleven kan lide, og hvilke eleven ikke kan lide, hvad
eleven er god til, og hvor det kniber lidt. Jeg spørger om fritiden og om

kammerater og søskende. Dernæst forsøger jeg ved hjælp af læse-, regneeller staveprøver at vurdere vanskelighederne på disse områder.

Enkelte gange prøver jeg der foruden eleven med andre prøver for at se,
hvad eleven iøvrigt er god til, og hvad eleven er mindre god til. Resul

taterne af disse prøver er en del af grundlaget for mit forslag til hjæl
peforanstaltninger. Resten af grundlaget er oplysninger om eleven fra

skolelægen, læreren og forældrene.
I de fleste tilfælde beder jeg om at måtte komme i hjemmet og tale med

forældrene eller forælderen. Jeg hører så om hjemmets indtryk af vanske

lighederne og fortæller om, hvordan jeg ser på det. Det er dejligt for

mig, at jeg altid bliver venlig modtaget. Det kan hænde, at forældrene og
jeg er uenige om nogle ting, men jeg mener alligevel, at vi får noget ud
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af at tale sammen. Hvis vi ikke bliver færdige i en samtale, foreslår

jeg, at vi aftaler et nyt tidspunkt, hvor vi kan fortsætte.
Mit samlede indtryk fortæller jeg læreren, og samtidig giver jeg for

slag til, hvad vi kan gøre. I mange tilfælde er det specialundervisning
i dansk eller regning. Denne specialundervisning foregår på den måde,
at eleven i nogle timer ikke undervises i klassen, men hos enten Kirsten

Skov, Dagny Jensen, Berit Andersen eller Inger Pedersen. løvrigt er dette

vist bekendt fra bl.a. skoleinspektørens information i "Nogle oplysninger
om skoleåret 1975-76" pkt. specialundervisning og skolepsykologisk under
søgelse .

Jeg bliver også ofte taget med på råd, når nogle elever har svært ved at
komme ud af det med andre elever eller med lærere. Det er sjældent, at

blot én part har skyld i sådanne problemer, men jeg mener ikke, at det
fører ret langt at tale om skyld, fordi så begynder man at skændes om,
hvor meget skyld parterne har. Langt bedre er det at prøve at finde ud

af, hvad de forskellige parter kan gøre for at få nogen ting til at gå
bedre. Ligesåvel som de ovenfor nævnte lærere tager sig af specialunder

visning af elever med faglige vanskeligheder, arbejder Jørgen Skaftved,
August Kristensen og Anne Karen Nielsen med støtte i de tilfælde, hvor
det drejer sig om adfærds- og samværsproblemer. Denne støtte foregår i
næsten alle tilfælde ude i klassen, hvor vanskelighederne er. Det er

min opgave at drøfte formen for denne støtte i klassen med dem og de im

plicerede lærere.
Af og til går jeg også selv ind i klassen og ser på timens forløb. Det

er jo i samvær med andre, at problemerne opstår. Det er af værdi at vi
de, i hvilke situationer det går skævt, men det er af næsten større vær

di at vide, under hvilke omstændigheder, det går godt. Mine iagttagelser

drøfter jeg så med læreren og måske også med eleverne ud fra det syns

punkt, at vi (lærere og elever) må prøve at gøre noget andet, end det
vi gør, hvis vi ikke er tilfredse med resultatet. Derudover kan mine
iagttagelser i klassen også medføre, at jeg prøver at snakke med hjem
met for med forældrene at drøfte problemerne og evt. gøre aftale om æn

drede handlemåder, også hjemme.
Det kan være, at jeg foreslår klasselæreren, at jeg skal komme nogle

gange og være med til at snakke om samværsproblemerne. Vi aftaler en 5-

6 gange med en time om ugen. For at kunne se hinanden allesammen sætter
vi os i en rundkreds, og klasselæreren og jeg leder samtalen. Ofte tager

vi udgangspunkt i spørgsmålet " Hvad er godt, og hvad er skidt ved at

være elev i denne klasse". Forbavsende hurtigt kommer der indlæg fra fle
re elever. De fleste indlæg omhandler de negative sider, at nogen driller,
at nogen forstyrrer i timerne, at læreren er for streng eller for mild
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o. lign. Vi beder om at få problemet beskrevet af så mange som muligt,

og snakker dernæst om, hvad det mere præcist er, der er galt i dette.
Så er det vigtigt at blive helt klar over, om klassen ønsker forholdene
ændret, om alle vil være med til at ændre sig.
Hvis alle er parat til at ville gøre noget anderledes, må vi have nogle
forslag til, hvad vi skal gøre. Når forslagene er drøftet, f. eks. med

hensyn til, om de nu er gennemførlige, gentages aftalen af læreren, og
vi enes om ved næste samtale at snakke om, hvordan det er gået.
Disse samtaler benævnes ofte klassemøder. De er beskrevet i en bog, der
hedder "Skolen uden tabere" af W. Glasser. Principperne i disse klasse

møder er bl.a., at vi hver for sig kan gøre noget for at forbedre situ
ationen for os selv og andre i klassen.

For at blive sat i gang med det, må den enkelte imidlertid føle sig ac

cepteret af klassen, føle sig betydningsfuld i klassen. Dette kan den
enkelte føle, dersom de andre i klassen omtaler og henvender sig til den
enkelte på en rolig og ærlig måde, hvor man ikke glemmer positive sider,

hvor man stiller forslag om ændret adfærd og ikke bebrejder og finder

fejl.
Det er lærerens opgave at lede samtalerne, så netop disse træk bliver

fremherskende. Læreren er vant til at være den, der vurderer, om en ad
færd er rigtig eller forkert og så at beordre en anden adfærd, men net

op i samværsforhold er det vigtigt at lægge vurderingen ud til eleverne

og at få dem til at foreslå sig selv og hinanden en mere hensigtsmæssig
adfærd. Derved øves eleverne i dette meget væsentlige: at løse samværs
mæssige problemer.
Resultaterne af disse klassemøder er alt i alt positive, mener jeg, men
endnu har vi for lidt erfaring dermed. Enkelte gange har der ikke været
nogen virkning: så har det ofte været, fordi vi har kørt med dem for

kort tid eller også, fordi det problem, vi ville løse, ikke først og
fremmest var et samværsproblem.

Det er mit indtryk, at i nogle klasser arbejdes der videre med klasse
møder, uden at jeg er med til dem, og klassemødet synes at være en god

samtaleform som grundelement i " klassens time ", der vil stå på næste
skoleårs skema.
_o_

o
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4^5.
Århus skolevæsen udskrev i efteråret

en konkurrence for skoleelever. De
skulle som gruppe eller enkeltvis be

skrive deres opfattelse af miljøet i
Århus.

Her fra skolen deltog 6a med en gruppebesvarelse - så god, at de vandt
førstepræmien for midtergruppen på 2oo kr.

Vi synes, det er flot klaret og ønsker klassen til lykke med det gode
resultat.
Måske var klassens opfattelse af miljøet i Århus værd at give videre til
andre klasser !

--

ooo ---

Det, der først skal berettes om her, er naturligt nok arbejdet med ind

førelsen af den nye skolelov, der jo skal træde i kraft for 6. - 8. klasse
fra august i år.

Den 1. december var skolekonsulent T Lundetoft Clausen på skolen og gjorde
i et inspirerende foredrag rede for, hvad den nye skolelov kom til at be

tyde for Rundhøjskolen. Der var god tilslutning til mødet, og der var bred
enighed om, at Lundetoft Clausen havde giyet os en fin aften, der bragte

lys over en del problemer, men også afslørede usikkerhed om løsningen af

andre. En del spørgsmål vil dog blive klaret fremover, når cirkulærerne

efterhånden fremkommer.
Den 8. januar var der lærermøde, hvor skoleinspektør og viceinspektør gen

nemgik skoleloven med særligt henblik på den administrative side på Rund

højskolen. Her var også skolenævnet inviteret med.

28

Den 12. Januar indbød foreningen Skole og Samfund til orienteringsmøde
på Rosenvangsskolen for forældreforenings- og skolenævnsmedlemmer, hvor
rådmand Thorkilij Simonsen talte om skoleloven set fra kommunalt hold,
hvor fælleslærerrådsformanden i Arhus Niels Møller fortalte om arbejdet

med at udforme loven for Arhus skolevæsens vedkommende (de såkaldte time

fordelingsplaner), og hvor et skolenævnsmedlem, Finn Martin Jensen, rede
gjorde for sit indtryk af skoleloven set fra forældreside.

Den 17. januar (en lørdag) havde lærerne "pædagogisk dag", hvor lovens

muligheder blev drøftet meget grundigt med fordele og mangler. Det blev
en meget givende dag !

Endelig har der været holdt en masse møder rundt i klasserne og klasse
trinvis om forhold, der specielt vedkom den enkelte klasse/klassetrin.

Det har navnlig drejet sig om de nuværende 6. klasser, de nuværende 7klasser, samt 3;. og 5. klassernes'forældre, hvor sammenlægning af klas

ser truer. Se iøvrigt andet steds herom !

Sådan siger
loven

%

om skolens
opgave
Inden for de sidste dage er der til samtlige
/ hjem over hele landet udleveret en lille pjece

der i populær form fortæller om, hvad den nye

skolelov kommer til at betyde for hvert enkelt

hjem og de børn, som hjemmet sender i skole nu
og i fremtiden. Læs den endelig grundigt igennem! Er der efter dette endnu ting, som De kunne
ønske nærmere oplysning om, må De endelig ringe

eller skrive til skolen! Vi vil hellere end gerne

XJr hjælpe. Vi er dog nødt til at tage det forbehold,
at der nok også vil være ting, som vi ikke kan
svare på, for nok er loven kommet, men en masse
forhold skal nærmere forklares og fastlægges gen
nem den strøm, som følger i lovens kølvand, - en

strøm, som ikke ophører det første par år! - Og
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Andre
spørgsmål

udeI‘^ole

først når vi har det sidste cirkulære, kan vi give
ren besked om alle forhold loven vedrørende!

OPSØGENDE TURNE'.
Torsdag d. 22. januar havde skolen besøg af
en gruppe skuespillere fra Arhus Teater, der

opførte en "Teenage-collage ":" Sku' det nu
også være et problem", hvor mange af tidens
ungdomsproblemer blev taget frem. Det gjaldt

således generations-kløften, abortproblemet,
det at være anderledes og meget andet. Pro

blemerne blev bagefter taget op til drøftelse i mange af klasserne (på 9og lo. klassetrin), og radioen optog en del af debatten, som senere blev

udsendt. Ideen med at lade teatret komme ud til de fremtidige teatergæn
gere synes at være strålende. Man kunne blot ønske, at det kunne ske i
langt større målestok, og at mange flere skoler og lignende institutioner

ville tage mod det gode tilbud.

PRØVE OG SKOLEFEST
Skolen har terminsprøve i den første uge af marts.
I slutningen af marts måned vil der blive holdt skole
fest for o.-?, klasse. Der er et eller andet under opsejling omkring sko

lekomedien, men mere skal ikke røbes her!
Forårskoncerten løber af stabelen den 21.april.Programmet inde

holder et stort og righoldigt udsnit af skolens musikalske akti
viteter.

GYMNAS IE-INTERESSE
Sidst på året havde vi besøg af tidligere elever, som nu går på gymnasiet.

De orienterede om arbejdet der, og også deres indtryk af overgangen fra
folkeskole til gymnasium blev omtalt. Der var spørgetid for eleverne på
9. og lo. klassetrin, hvori også lærere fra Viby amtsgymnasium deltog.

Der synes i år at være endda meget stor interesse for gymnasieuddannelsen
blandt de ældste årgange, hvad så grunden end kan være. Det samme gælder
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latin- og franskundervisningen i det kommende skoleår.
Den 27. januar var der så orienteringsmøder på gymnasierne, hvor inter
esserede kunne bese lokaliteterne og få evt. tvivlsspørgsmål besvaret.
Forinden havde der derforuden været lejlighed til at besøge gymnasiet i

funktion en hel skoledag igennem, - en ide, som rigtig har slået an!

SKOLENS VEJPROBLEMER
Arbejdet på den nye parkerings- og frakørselsvej ved skolen skrider godt
frem. Der bliver tale om en ensrettet vej parallel med Holmevej. Man kø

rer ind ved skolen og ud ved varmecentralen, så at mylderet lige ved ind

kørselen til skolen for fremtiden kan undgås. Men når vejen tages i brug,
vil skolen gennem en lille pjece forklare nærmere herom.

SKOLESYN
Der holdes skolesyn på skolen den 18. februar. Her kommer arkitekten,
som tager vare på bygninger og inventar til stede, og så bliver skolen
gennemgået fra ende til anden sammen med pedellen, skoleinspektøren,
lærerrådsformanden og skolenævnsformanden, og her nævnes så de vedli

geholdelsesarbejder og ekstraordinære arbejder, som står på skolens øn

skeseddel for det kommende år. Sidste år fik vi således bevilget den
dejlige kantine, der til næste år skal færdiggøres med køkken og garde
robe. Når så skolens ønsker er blevet bearbejdet og behandlet i magi
straten, tilgår der skolen meddelelse om, hvilke af ønskerne, der kan

realiseres, og arbejdet tager sin begyndelse straks efter 1. april.
Det meste af arbejdet udføres dog i sommerferien.

KLASSERUM ISTANDSÆTTES - TIL KLASSE-ANSVAR
I februar måned bliver

klasselokaler i fløj C malet og istandsat. De

klasser, som bebor lokalerne, har i nogen grad været medbestemmende om
kring farvevalget. Hensigten er klar: Skolen håber på, at klassernes
højere grad end nu vil betragte lokalet som "deres" og passe tilsvarende
godt på det. Den nye lokale-politik indebærer jo, at en klasse, der kom

mer ind i et lokale som 3- klasse, har mulighed for at beholde dette lo
kale helt til 7- klasse, og så har klassen jo alle muligheder for at
sætte sit præg på lokalet, - på godt og ondt .' Vi håber meget på det før

ste! Desværre er det ikke tilfældet alle vegne, og vi har i nogle til
fælde været nødt til at udelukke visse klasser fra indeordningen. Sko
lens udgiftsramme til reparationer bliver jo ikke større, fordi der øde

lægges mere på skolen! Her må alle gode kræfter - også forældrenes! sæt
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tes ind! Vi kvitterer fra skolens side med vor allerbedste tak!

FORÅRS-KONFIRMAT ION I HOLME 1977
Pastor Thomas Jensen meddeler, at konfirmationen i 1977 for Rundhøjsko

lens vedkommende er fastsat til søndag den 24. april kl. 9 og 11 - til
orientering for rette vedkommende!

FRIDAG
Den 1. marts er iflg. skolekommissionens bestemmelse blevet skole-fridag.

Det er Pastelavns-mandag.

FARVEL - OG GODDAG
Den 1. december 1975 fratrådte Jørgen Dall som tilsynsførende ved Rund-

højhallen. Der er grund til at sige Dall stor tak for den varme inter

esse og omhu, hvormed han omfattede sit arbejde i hallen, som han næsten
betragtede som sit lille kongerige.
I Dails sted er nu ansat Per, Sørensen■ Per Sørensen er ikke ukendt med

arbejdet, idet han gennem mange år har arbejdet i hallen som idrætsleder.
Per Sørensens ansættelse gælder som skolebetjent-assistent med et ugent
ligt timetal på 3o-4o timer. Han skal på de aftener, hvor han er i aibejde,

foruden hallen også betjene den øvrige fritids-aktivitet på skolen.

Vi byder Per Sørensen velkommen til arbejdet og håber på et godt, loyalt

og frugtbart samarbejde med ham.

KLASSESAMMENLÆGNINGER
Der blev afholdt et orienterende møde den 29. januar, da skolen havde

modtaget meddelelse fra skolekommissionen om, at der måske efter som

merferien kun skulle være 2 4.klasser. D.v.s., at der måske skulle ned
lægges 1 3.klasse.
Vi fik at vide, at der var sendt en proteét-skrivelse til skolekommissi 
onen fra skolenævnet og lærerrådet.

Man nedsatte et udvalg, som skulle lave en protest-skrivelse fra foræl

drene, og her skulle alle forældre skrive under. Denne skrivelse vil bli
ve afsendt midt i februar.
Hvad der så videre sker, ved vi ikke, men skolen har lovet at holde os

orienteret, og hvis det er nødvendigt, indkalde til nyt møde. - Der var

et pænt fremmøde den 29-, men der manglede nogle, og navnlig fra C-klassen.
Lad oa alle slutte op om denne sag, som er så vigtig for os alle.
På udvalgets vegne

Johannes Colstrup.
Også for 5-klassernes vedkommende overvejer skolekommissionen en sammen
lægning p.g.a. dalende elevtal.
1 den anledning havde klasselærerne og skolenævnet indbudt 5-klasse for

ældrene til møde torsdag d. 12.2. for at drøfte, hvad der kunne gøres.

Indstillingen var den, at man ville prøve at undgå sammenlægningen. Der
blev nedsat et udvalg med repræsentanter fra alle fire 5-klassers forældre.
Udvalget ville samle alle gode argumenter imod sammenlægningen i en skri

velse, der derefter skulle cirkulere til underskrift blandt samtlige 5-klas-

se-forældre.
I forvejen har lærerråd og skolenævn meget understøttet af skolepsykolog
Ole Granum Jensen stærkt opfordret skolekommissionen til at undlade sam

menlægningen. Efter hvad der er oplyst, træffer kommissionen endelig af
gørelse i sagen på sit møde om det nye skoleår sidst i marts. Vi håber
det bedste!
Men skulle sammenlægning blive en realitet, må alle gode kræfter samles

om, at det sker så blidt som overhovedet muligt - af hensyn til børnene

- meget kan gøres i den retning, når både hjemmene og skolen er indstil
let på det.

Else Marie Pedersen.
o
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