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NAVNE- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ
SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING.

Johannes Colstrup,formand,Rundhøj-

alle 135,827o Højbjerg,tlf. 145377.

Benthe S.Jørgensen,næstformand,Rundhøjalle 8.8270 Højbjerg,tlf. 149745.

Søren Glavind-Kristensen,kasserer,

Fredensgaardsvej 4o, tlf. 147194.
Mogens G. Larsen, sekretær, Boiken-

vej 2, 827o Højbjerg, tlf. 146196.
.....

i bestyrelsen:

Henning Jørgensen, Elverdalsvej 142,

827o Højbjerg, tlf. 274912.

VI VIL VIDERE .......
Så har der igen været generalforsam

ling i forældre- og lærerforeningen.
For en forening er det en slags nyt

Helga Nielsen, Rundhøjaile 6,

år, hvor man prøver at gøre status

827o Højbjerg, tlf. 110546.

og måske også at se lidt frem.

Finn Anbo, Skeltoften 26,

Og hvor står vi så ?

833o Beder, tlf. 936o49.

Sven Erik Simonsen, Dalumvej 12,

Foreningen har omkring 185 medlemmer.

Procentvis er der flere lærere end

827o Højbjerg, tlf. 148881.

forældre. Det er lidt beskæmmende -

Skoleinspektør Peter Pedersen, Mar-

for forældrene.

slevvej 5, 827o Højbjerg,tlf.145252.

Økonomisk set har vi det som de fle

Tilsynsrådet for Addlt Rundhøj:

men heller ikke mere.

Jørgen Hansen-Skovmoes, formand,

Addit er ikke nogen guldgrube - en

Fredensgaardsvej 44, 827o Højbjerg,

oplysning til den, der synes, det er

tlf. 145576.

dyrt at leje stedet.

Grete Salomon, sekretær, Marslev-

Ændringen af Addits status er i god

vej 4, 827o Højbjerg, tlf. 144884.

gænge og vil'forhåbentlig være en

ste andre - det kan lige løbe rundt,

realitet i løbet af sommeren.

Fotos: Tommy Slumstrup.

Og hvad så ??
Vi vil videre. Addit er et skridt på
vejen. Men som skolen og samfundet
omkring den ser ud, vil der stadig

være opgaver, som lærere og forældre

kan løse i forening. Det kan f.eks.
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være at slå søm i - det kan også være at stille et højttaleranlæg op så det virker. Det kunne jo endelig også være at fungere som et kommuni

kationsled mellem skolen - d.v.s. lærere, udvalg, elevråd, klasseråd m.
m. - og forældrene i bred almindelighed.

Det nære samarbejde på klasseniveau skal selvfølgelig bestå og - hvor
der er behov for det - styrkes endnu mere.

Det officielle skole/hjem samarbejde gennem skolenævnet skal også meget
gerne have mere luft under vingerne, hvis det skal have en langsigtet
virkning.

Men midt i alt dette vil der fortsat være behov for en forening, hvor

forældre og lærere kan mødes. Ikke for at spille de traditionelle rol
ler som børneejere og bømeopdragere - lad det spil blive spillet andre
steder end på vores skole - men for at være et forum, hvor forældre tør

gøre sig kloge på pædagogik, og hvor lærere kan komme med deres mening
uden nødvendigvis at blive opfattede som trestjernede undervisningstek

nologer.
Så kunne det måske være, at vi sammen kunne finde ud af
- hvordan vi skaber kontakt med de forældre, som vi aldrig ser, hverken

til klassemøderne eller til andre arrangementer.
- hvordan forældrene på hjemmefronten bedst kan understøtte det arbejde,

lærerne gør på skolen, og

- hvordan lærerne på deres side bedst kan hjælpe med at løse de proble

mer, der vitterligt eksisterer i mange hjem mellem børn og forældre.
Der er nok at tage sig til - og af.
MGL.

Endnu en sæson er afsluttet i ungdomsskolen, og når man lader tankerne
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løbe tilbage, er der meget at berette - såvel stort som småt. Først lidt
tal.

Det har været vor største sæson til dato, idet 259 elever har været til

meldt ungdomsskolen. Efter de kommunale oplysninger har skolen et elev
underlag på 217. Tilmeldingstallet er for hele kommunen i gennemsnit på

6o%. Af Rundhøjskolens 192 elever i overbygningen har de 18o modtaget
undervisning hos os på et eller flere af de ialt 39 faghold. Undervis

ningen er blevet forestået af 22 lærere, og til klubben har der været

tilknyttet 5 medarbejdere og en leder.
Disse tal taler delvis for sig selv, men de fortæller også om positive

og aktive elever, som kreativt har udnyttet deres fritid, og om en grup
pe voksne, som engageret har udført et for samfundet værdifuldt stykke
arbejde.

Folkeskolen og ungdomsskolen indgik sidste år en samarbejdsaftale, som
i korthed gik ud på, at elever, som ikke kunne få opfyldt deres faglige
ønsker i folkeskolen, kunne læse enkelte af deres pligtige timer i ung
domsskolen. Kun ganske få elever har været berørt af samarbejdet, så no
gen stor erfaring med det har vi ikke. Den nye skolelov lægger op til en

anden form for samarbejde, som kan etableres på initiativ af den enkelte

folkeskole. Det vil føre for vidt at berette om det her, måske kan det
gøres ved en senere lejlighed.
I faget ungdomsorientering sendte vi i år 4 hold elever af sted på "ø-

lejr". To hold til Hjarnø og to hold til Årø. De primære arbejdsopgaver
var at undersøge de lokale befolkningers dagligdag på godt og ondt samt
sætte de unge øboers muligheder i relation til en forvænt storbyungdoms

muligheder m.h.t. fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter. Turene var

en ubetinget succes, men desværre er det nok sidste gang, vi kan sende
elever af sted på den måde, idet de kommunale tilskud fremover indskræn

kes betydeligt.

Ungdomsskolen har igen i år haft prøveforberedende undervisning, og vi
sender elever til eksamen her i maj måned.
Specialundervisning blev tilbudt i fagene dansk og regning, og Rundhøj

skolens psykolog var os her til stor hjælp, idet al henvisning til hol
dene skete gennem ham. Denne undervisning har taget sigte på den enkelte
elev og dennes behov i den aktuelle situation - der har fra elevside væ

ret udtrykt stor tilfredshed med denne kompenserende undervisning.
Sidst, men ikke mindst, har vi selvfølgelig haft de almene fag, som er

rygraden i ungdomsskolen. Denne fagrække spænder vidt fra færdighedsfa
gene - bl.a. matematik (5 hold) og tysk - til de mere kreative fag så
som keramik, sløjd, porcelænsmaling, madlavning, motorlære og mange fle-
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re. Det skal lige nævnes, at ca. 4o elever har fulgt kurserne til knal

lertførerbevis og aflagt prøve hertil.
En af årsagerne til den heldige udvikling var nok, at ungdomsskolen i af

tentimerne kunne disponere over skolens nyerhvervede kantine. Dette loka

le har i vinterens løb dannet rammen om talrige arrangementer, som er fo
regået i ungdomsklubbens regi. Mange aftener har det velfungerende klub
råd lagt navn til solide sammenkomster. Film, debat, musik-quiz, diskotek,
teater og levende musik er nogle af de ting, som de unge har kunnet for

lyste sig med og tage aktiv del i på torsdagsaftenerne. Klubben deltog
sidst på sæsonen i sportslig kappestrid med byens andre klubber. Resulta

tet var ikke overvældende godt, men vi fik øjnene op for, at her var et
felt, som vi fremover vil satse mere på.

Den nye sæson spøger allerede i tankerne og på papiret. Alle skolens ele

ver i overbygningen vil i lighed med tidligere i august måned modtage en
brochure, som nærmere fortæller, om de fag vi tilbyder - det skal her næv

nes, at der er flere spændende ting på tapetet, bl.a. "et rejseforberedel
seskursus", som sluttes af med en tur til det store udland, dog for egen

regning.
Denne lille redegørelse skal sluttes af med et ønske om, at folkeskole og

ungdomsskole må komme videre i samarbejdet omkring de unge, idet vi har

fælles interesse i at drive en skole, som er de unge vedkommende ....

I forbindelse med nyindretning af til- og frakørselsforholdene ved Rund
højskolen har vi ment det på sin plads at give forældre og elever en lil
le orientering om de ændrede forhold, så trafikken, især kl. 8, kunne kom

me til at fungere bedre.
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Allerførst :

TILKØRSELEN FOREGÅR SOM HIDTIL ,

men i stedet for at for

ældre sætter deres børn af lige inden for tilkørselen, bedes man køre ad

den nye aflastningsvej, der er ensrettet og køre hen til områderne 1 (se
skitsen). Her kan børnene sættes af uden væsentlig gene for den øvrige

trafik.
Udkørselen foregår ved 2.
HOLMEVEJ

CYKLISTPRØVER .
5 elever fra 6.klasserne på Rundhøjskolen bestod cyklist

prøven og var dermed, troede vi, selvskrevne deltagere til
landsdelsfinalen i Randers den 23. april.
På grund af økonomiske spareforanstaltninger kunne Rådet for større Færd

selssikkerhed ikke acceptere et så stort deltagerantal fra Stor-Århus

(ca

9o), så der måtte udskrives en ny lokal prøve, som denne gang var af teo
retisk art. Deltagerantallet blev derved reduceret til 11.

Til lykke

Det gik hårdt ud over Rundhøjskolen. Kun
een, nemlig

METTE KNUDSEN , 6B,

slap igen

nem nåleøjet.

Blandt 9o elitecyklister skulle Mette konkurrere. Mette blev ikke placeret,

men forskellen mellem nr. 1 og nr. 9o var så ringe, at heldet nok har spil

let en rolle, men bare det at deltage i prøven, var en præstation i sig
selv.
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FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 27■ APRIL 1976
afvikledes i god ro og orden med Erik Jonathansen som dirigent.
Desværre var tilslutningen ringe, men interessen for det fremlagte var

til stede hos de fremmødte.
Formanden - Johannes Colstrup - bad om forsamlingens godkendelse af, at

to repræsentanter for "Hurtigbladet" var til stede, uden stemmeret, men
med referat-øjemed. Dette billigedes.

I formandens beretning rettedes en tak til to afgående bestyrelsesmed 

lemmer, Cynthia Gyldenholm og Else Hansen. En særlig tak vendtes mod
tilsynsrådet for Addit Rundhøj's formand, Jørgen Hansen-Skovmoes, for
dennes fremskaffelse af fonds- og legatmidler til stedet, i 1976 kr.

27.000,oo.
Formanden nævnede, at det påtænkte loppemarked var aflyst på grund af

dets beliggenhed nær på en helligdag og dets berøring af skolens skrift

lige eksamen. Formandens beretning godkendtes.
Addit Rundhøjs tilsynsråds beretning blev aflagt af dettes formand,
Jørgen Hansen-Skovmoes, som først takkede de mennesker, som indtil sko

leårets begyndelse havde administreret dets udlejning, henholdsvis for
forening og skole, Erik Jonathansen og Mogens Sparrested og skolens se

kretær, fru Elise Rasmussen, der siden da havde koordineret udlejningen
på skolens kontor. Han udtrykte glæde over naboerne i Addit, brugsfor
eningsuddeler Kristian Alexandersen og frue og andre, der havde afvær

get en større brand end den i bladet her tidligere nævnte, og som om
fattede vort sted med god vilje. Der vil fra TRs side blive draget om
sorg for en ny beboersammenkomst - ligesom en skovvandring på ny og en
arbejds-weekend vil være af det gode. Det er med tryghed, stedets vedli

geholdelse er lagt i hænderne på malermester Finn E. Laursen, hvis gode
pasning TR har oplevet ved hvert besøg dernede, både ved enkeltvis frem

møde og i flok.
I forbindelse med branden, der skyldtes et barns letsindighed, under

stregedes påny, at ansvaret ikke uden videre kan lægges over på de led
sagende voksne. Det er - også her - forældrenes ansvar forud for turen
at lære barnet fornuftig omgang med ild og gøre dem risikoen klar.
Brandværnsmyndighedernes krav nærmer sig deres opfyldelse - og det ved

deres fordring nedlagte loftsareal søges nu genoprettet i brandsikret

stand. Det vil betyde yderligere fem sovesteder i AR.
Endelig nævnede TRs formand en påtænkt ændring af ARs status som fundats-
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sikret stiftelse.
TRs formand anbefalede, at man gav bestyrelsen fuldmagt til at arbejde
videre med sagen og snarest at bringe formalia i orden, så dette kunne
realiseres.

Formanden for TR var også glad for den bevågenhed, AR nyder uden for vor

skole, også økonomisk og takkede herfor.
TRs formandsberetning blev godkendt.
Af kassererens beretning, ledsaget af fremlagt regnskab, fremgik, at for
eningen tæller 185 medlemmer, en fremgang på 18. Overskuddet er på kr.

2.389,59 og balancerer med kr. 13.418,16.

Henning Jørgensen gennemgik også ARs regnskab. Det viser et overskud på
kr. 6.972,27, og balancesummen er på kr. 52.445,44. Udgifterne til brand
sikring og trykning af specielle lejeblanketter er en engangsudgift.

Foreningens regnskaber blev godkendt.
Til bestyrelsen genvalgtes Johannes Colstrup. Bente S.Jørgensen og Søren

Glavind-Kristensen samt Helga Nielsen valgtes. Den første sad i bestyrel

sen fra de første alderstrin i vor skole, de sidste nyvalgtes.
Til tilsynsrådet genvalgtes Grete Salomon, og som nyvalgt suppleant kom
Willy Færgemann Olsen med.

Revisorvalg: Genvalg af P.V.Arlev og Helmar Pedersen.
Under forslag forelå kun et, nemlig bestyrelsens vedr. ADDIT RUNDHØJs

fremtidige status. Sekretæren, Mogens G.Larsen, gjorde rede for hidtidigt

forløb og formålet med omdannelsen til en stiftelse.
4o, side 5-6.)

(Nævnt i bladets nr.

I 1979 vil, oplyste kassereren, ARs økonomi være væsentlig forbedret, og

foreningen er som opretter af stedet indstillet på at yde et tilskud dertil

Bestyrelsens anmodning om at få accept af at arbejde videre med sagen blev

imødekommet af generalforsamlingen.
Sekretærens redegørelse blev godkendt.
Nogle spørgsmål til det på generalforsamlingen fremlagte forslag til fun

dats for stiftelsen AR blev besvarede.
Det er bestyrelsens agt at fremsende fundatsen i færdigtudarbejdet stand

til foreningens medlemmer i forbindelse med indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen: ADDTT RUNDHØJs over

dragelse til stiftelsen, der får skøde herpå, samt fundatsens godkendelse.

forts, side 13.
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generalf. fortsat..
Under eventuelt takkede formanden bestyrelsens hidtidige næstformand,
Martha Westergaard, der ikke havde ønsket genvalg, samt Jette W.Larsen

og Henning Rytter, der også havde ønsket at udtræde af bestyrelsen men
ikke af foreningens aktiviteter, hvori de allerede havde ydet en god

indsats.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, som det kan ses

på side 2 her i bladet.
------ ooo-----

ADDIT

R U N D H 0 J .......

Belægningen er god, endda i ferien. Dog vil jvfr.

skolens beretning her i bladet, omlægningen af det
kommunale regnskab og reduktionen af skolens rådig
hedsbeløb til lejrskoler og ture muligvis betyde en
nedgang i skolens mulighed for brug.

Tilsynsrådet vil derfor henstille til hjemmene at
finde så mange muligheder frem som gørligt for at

anvende stedet. Fortrinsstilling i lejeafgift har

- De bidende bemærk
ninger kommer egentlig
først, når man har
mistet tænderne!

fortsat foreningens medlemmer til eget brug og klas

ser med voksen ledsager, lærer eller mor/far.

Leje sker gennem fru E. Rasmussen, skolens kontor, i den faste kontortid
de fem dage 9-14.
Hvad fundatsen for en stiftelse ADDIT RUNDHØJ angår (se generalforsamlings

referatet) , skal der til dennes administration vælges en styrelse. Denne

skal afløse det nuværende, midlertidige tilsynsråd.
Stiftelsen beholder, som før nævnt, nøje tilknytning til stedets opretter,

forældre- og lærerforeningen i dennes eksistens-periode og til skolen, med
hvilken samarbejdet fortsat er godt.
Det er advokat Flemming Wolthers, Århus, som assisterede os juridisk ved

købet af Addit Rundhøj, der ved fuldmægtig Meyer Petersen har gennemset
det af Tilsynsrådet og foreningens bestyrelse i fællig udarbejdede oplæg
til fundats.

Kun mindre sproglige rettelser kan komme på tale.

De på generalforsamlingen nævnte "problemer" er ikke af en sådan karakter,

at de vil volde vanskeligheder ved godkendelsen i miljøministeriet, hvor
under AR nu hører med tanke på fundatsgodkendelse..

o

14

FRA
UK ICEF~KORT ...

ELEVRÅDET...
Vi har i anledningen af, at vi deltog i

salget af Unicef's julekort modtaget et gavekort på 15o kr.

fra Dansk Unicef Komite, og det vil vi bruge til indkøb af

et par klassesæt. Samtidig kan vi oplyse, at det samlede
overskud fra 1975 gav 2.434.457,80 kr.,hvilket er rekord.

Vi har også modtaget et katalog med forårstilbud, så hvis
der skulle være interesserede, kan bestilling afgives til:

Karina Gelbjerg Nielsen, Nygade 18, 8ooo Århus C,tlf.191197.
iDog senest d. 15. juni 1976.

LANDSORGANISATIONEN AF ELEVRÅD... Vi var et par stykker på LOE's delegeretmøde, hvilket er et halvårsmøde for LOE's medlemmer. Det var som sæd
vanligt et meget lærerigt møde. Der blev bl.a. valgt ny formand, da den

forhenværende måtte afgå p.g.a. sygdom. Endvidere blev nogle beslutnings
protokoller, som bl.a. indeholder ønsker om en bedre erhvervsorientering,
vedtaget. Week-enden sluttede af med en paneldiskussion mellem nogle po
litikere, repræsentanter fra Skole og Samfund, lærerfællesrådet og elever.
Mødet blev holdt på Rosenvangskolen.

I forbindelse med ønsket om en bedre erhvervsorientering fik elevrådet

delt nogle pjecer om ungdomsydelser ud til overbygningens klasselærere,

og vi håber, at de har fremlagt det for klasserne'

MORGENSAMLINGEN ? - MORGENSANGEN ?

Det forslag, som elevrådet har stil
let op om at reducere morgensang til en morgensamling to gange om ugen,

har været til førstebehandling i lærerrådet. Det gav nu ikke noget resul

tat, hverken til den ene eller den anden side, men vi håber da, at vi
gennem forhandlinger vil komme frem til en løsning, som vil være tilfreds

stillende for alle parter 1

UDELUKKELSE FRA INDEORDNING SLUT I NYT SKOLEÅR ? skolenævnet har givet
deres "besyv" med til, at den udelukkelse fra indeordningen, som trådte
i kraft for overbygningen efter påskeferien, kun gælder til sommerferien.

Endvidere lovede de, at vi straks efter,

(- hvis ikke før -(sommerferien

skulle tage forhandlinger op om istandsættelse af E-fløjen.

GODT AR FOR ELEVRÅDET ... Det er med glæde, at elevrådet kan se tilbage
på skoleåret 1975/76, som et særdeles aktivt år for elevrådet. Det vil
vel nok også her være på sin plads at rette en tak til de forskellige in
stanser på Rundhøjskolen for god forståelse og et godt samarbejde.
Samtidig en særlig tak til de særdeles aktive fra elevrådet og et lille

spark til dem, som endnu kun kommer, når det gælder noget spændende.
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Efter sommerferien kommer vi stærkt tilbage og håber på et lige så godt,
om ikke bedre skoleår, som det vi nu forlader!
GOD SOMMERFERIE 1

Karina Gelbjerg Nielsen.

o
o

SKOLENÆVN
SAMMENLÆGNING AF 5, KLASSERNE.
Skolekommissionen bestemte trods forældres og læreres,

store arbejde for at undgå det, at vore fire 5.klasser
skal fortsætte som tre 6.klasser
Hvordan skal sådan. en sammenlægning ske, så den gør mindst ondt ? Efter

mange overvejelser, møder, samtaler o.s.v. blev det til, at eleverne fra
den mindste klasse (5a) fordeles i de øvrige klasser så vidt muligt i overensstemmelse med deres ønsker, men også sådan, at fordelingen af piger

/drenge er nogenlunde jævn i de tre nye 6.klasser.
At denne vanskelige proces

er foregået harmonisk, må forældre og lærere

dele æren for - det bedste ved det er, at grundlaget derved er i orden
for, at eleverne kan få den bedst mulige start i de nye 6.klasser.
Kantinen var en hyggelig ramme om det afsluttende forældremøde i sagen.

Skoleinspektøren talte, nævnet var vært ved en kop kaffe, og klasselærer

ne for de nye 6.klasser inviterede tilsidst "gamle" såvel som "nye" for
ældre til en snak i klasselokalerne.

SKOLENÆVNETS RÅDIGHEDSBELØB TIL SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE.
er for tidsrummet 1. april - 31. december 329o kr. looo kr. til skolebla
de. Der er i nævnet enighed om, at et virkeligt godt samarbejde omkring

de enkelte klasser har meget stor betydning.
Vi har derfor igen i år budgetteret med, at en stor del af rådighedsbe
løbet anvendes til klasseforældremøder på den måde, at der gives et til
skud på 2 kr. pr. deltager i disse arrangementer.
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POLITISK MATERIALE I UNDERVISNINGEN ?
Pjecen "hvorfor overskud" fra Arbejdsgiverforeningen såvel som Social

demokratiets i dagspressen meget omtalte stilekonkurrence-materiale m.m.
har været til godkendelse i nævnet.

Afgørelsen blev den, at materialet må anvendes i undervisningssituatio 

ner, hvor man må forvente alsidigheden tilgodeset.
for skolenævnet
Else Marie Pedersen.

Skolen
Må dele 5- klasser
I

På grund af den nye s*
lelov, der siger, at
klasser kan starte n*
28 elever, er det b*

Skolens fire 5.klasser vil blive slået

sammen til tre 6.klasser næste år. Der
var givet forvarsel derom allerede før

jul sidste år , og både lærerrådet og
forældrekredsen omkring 5.klasserne reagerede, men skolekommissionen

tog ikke reaktionerne til følge, så nu er det gennem en pinefuld pro
ces lykkedes at danne de tre nye 6.klasser. Det er kun lykkedes, for

di der fra alle sider er vist stor smidighed og forståelse, og herfor
bringes her skolens bedste tak.

Derimod slap 3.klasserne med skrækken: Sammenlægningen af disse klas-

ser er foreløbig udskudt til næste år, - vel nok som følge af, at for
ældrene og lærerrådet kunne påvise det uheldige i at slå disse klasser
sammen nu.

Tilmeldingen til

BØRNEHAVEKLASSERNE

har været forbavsende

ringe i år.
Det kommer til at betyde. at der kun bliver to børnehaveklas

ser til næste år, nemlig en formiddags- og en eftermiddags -
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klasse. De får til huse i lokale B6, så at lokale A4 kan blive frigjort
til normalklasse.

SPECIALUNDERVISNING :
Skolens 7. læseklasse bliver opløst, idet eleverne overflyttes til normalklasser. Til gengæld får vi en ny 4■læseklasse, så at der stadigvæk

vil være to læseklasser på skolen.
Også læseklinikkerne og obs-klinikken fortsætter uændret

medens regne-

holdet ophører. Denne specialundervisning vil fremefter blive varetaget

af læseklinikkerne.

LÆRERPERSONALET :
Lærer Aug. Kristensen vil

fra næste skoleår efter ønske

blive overflyttet til Tovs-

højskolen. Han forlader Rund-

højskolen efter loårs godt

og loyalt arbejde.

Især, vil vi ved denne lejlighed takke ham herfor og for det store arbej
de, han har lagt vedrørende færdselsproblemerne ved skolen, både som le

der af færdselspatruljen og som færdselskontaktlærer.
Vi ønsker held og lykke på det nye sted.

Lærerne Kirsten Gynther-Sørensen, Knud Leth-Espensen og Inge Lise Hübertz

har fået orlov til næste år, for de to sidstes vedkommende forlænget or
lov. Knud Leth-Espensen har i år haft enkelte timer i hjemkundskab (hus

gerning) , men dette vil ikke være muligt for ham til næste år.
I stedet for lærer Lena Juul Birch, der har fået fuldt årskursus, vil

Kirsten Petersen blive ansat som årsvikar, og i Kirsten Gynther-Sørensens
timer kommer Hans Peter Ploug Mehlsen.

Kirsten Petersen vil først og fremmest få timer i pigegymnastik og i den
nye læseklasse, medens Hans Peter Mehlsens timer vil være hjemkundskab ,
dansk i 1. klasse og i orientering.

" KLASSENS TIME " - EN NYSKABELSE ...
Den nye skolelov vil naturligvis også sætte sit præg. Det gælder vel især

klasserne til og med 8. klasse, hvor den nye "klassens time" efter alt at
dømme vil blive en betydelig landvinding. Der er på forsøgsbasis nedsat
en arbejdsgruppe her ved skolen, der sammen med lignende grupper på Rosenvangskolen og Vorrevangskolen skal undersøge mål, muligheder og indhold
i denne nyskabelse.

Desuden er der under Danmarks Lærerhøjskoles auspicier oprettet en så

kaldt selvformulerende studiegruppe på ca. 12 lærere. Her vil skolens
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ikke fagbundne opgaver blive taget op til grundig bearbejdning.

ØKONOMI.......
Kommunens - og dermed skolens - finansår bliver lagt om, så at det fra

1. januar 1977 følger kalenderåret. Det kommer til at betyde, at dette

bevillingsår kun omfatter tiden 1. april til 31. december, hvorfor samt

lige rådighedsbeløb er skåret ned med 1/4. Det er især føleligt, hvad
angår rådighedsbeløbet til lejrskoler, skolerejser m.v. Det kommer fore
løbigt til at betyde, at det beløb, som hver klasse har haft til klas

seture, f.eks. til Addit, bortfalder i dette år, en alvorlig bet, som
skolen naturligvis har gjort forestillinger om på rette sted.
Efter hvad der forlyder, vil sagen blive taget op til fornyet overve

jelse i magistrat og byråd.

LOKALEMÆSSIGE FORBEDRINGER ...
Hele C-fløjen er ny-istandsat og malet. Der er kommet gardiner og kort

ophæng, og kateder-forhøjningerne er fjernet. Klasserne har
selv været med til at bestemme farverne i lokalerne. Senere
kommer turen til fløj D og - forhåbentlig - til fløj E. Det

er jo ikke nogen billig omgang, så det er at håbe, at elever
ne vil påskønne denne restaurering og passe godt på lokaler
ne fremover.

Vi vil bestræbe os på at føre hjemmeklasse-systemet videre,
så at også overbygningens klasser kan få deres eget lokale.

Vi håber, at vi derigennem kan blive fri for at skulle udelukke disse
klasser fra indeordningen, som det er sket i tiden fra påskeferien til

sommerferien I
Det må også nævnes, at skolen som ekstraordinære arbejder har fået be

vilget indretning af køkken-faciliteter i forbindelse med.kantinen samt
etablering af et pædagogisk værksted i umiddelbar tilknytning til lærer
værelset.

SKOLEÅRET TIL ENDE ...
Sidste skoledag for lo.kl./3.real var onsdag den 19. maj. Det skete un
der de sædvanlig festlige former - se billedreportagen andetsteds!

9.kl./2.real stopper med normal undervisning

onsdag den 26. maj.

Og lad os så lige repetere ferier og fridage for resten af skoleåret:
Kristi Himmelfartsdag .. Torsdag den 27. maj

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

Lørdag den 6. juni-mandag den 7. juni

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

Lørdag den 19. juni-(søndag den 8. august)
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- og så endelig til allersidst :

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE '

og tak for også dette skoleår, der med fælles indsats tæller som et godt
og lyst år i skolens historie!
P.Pedersen.

GOD FERIE

- I år er jeg sikker på, at vi ikke har glemt
en hel masse, ligesom sidste år
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