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Jørgens Hjørne!
Fredag den 26. februar havde Åse 
Mosumgaard sin sidste skoledag på 
Rundhøjskolen.

Selvom det jo altid er vemodigt at 
sige farvel til dem, man holder af, 
havde elever og kolleger gjort meget 
ud af at festligholde dagen for Åse.

Åse har været en af Rundhøjskolens 
helt centrale skikkelser i mange år. 
Således er det kun et par år siden, at 
hun stoppede som formand for skolens 
lærerråd.

Men også i forhold til børnene og 
undervisningen har Åse haft den 
sjældne evne at kunne forny sig, være 
med på de nyeste pædagogiske 
retninger og i det hele taget være 
åben overfor forandringer.

Åses hovedinteresse rent fagligt har 
været undervisning i faget engelsk. 
Hos hende har mange af skolens 
nuværende og tidligere elever fået 
deres grundlæggende viden i engelsk, 
ligesom de hos Åse har kunnet nyde 
godt af en helt igennem formfuldendt 
udtale af sproget.

Som nævnt er det altid vemodigt at 
tage afsked med mennesker, som man 
holder af og sætter pris på, og sådan 
er det også i Åses tilfælde.

Men forude vinker et aktivt fritidsliv 
for Åse med rejser, sprogstudier og 
tid til den nærmeste familie. Så det 
ser ud som om Åse vil bevise det 
gamle ord der siger, "intelligente 
mennesker keder sig aldrig".

Fra hele skolen, fra elever og ansatte 
skal der lyde en tak til Ase for 
samarbejdet, venskabet og kammerat
skabet

Frem til sommerferien vil Hanne 
Skovgaard Madsen overtage Åses

timer.

I uge 8 havde skolen besøg af en 
russisk lærer fra Set Peterborg, som 
skulle overvære undervisningen i faget 
engelsk.
Den russiske lærer havde stort 
udbytte af at overvære undervisningen 
klasserne, og hun hæftede sig bl.a. 
ved den frie og åbne omgangsform, 
elever og lærer kunne have med 
hinanden. Desuden kunne hun tage en 
mængde ideer med sig hjem til æn
dring af hendes normale undervisning 
i engelsk. I Rusland foregår største
parten af undervisning i fremmed
sprog skriftligt

I uge 10 afholder skolen årets tredie 
emneuge. Emnerne er forskellige fra 
klasse til klasse, og derfor skal der 
holdes øje med de meddelelser, som 
klasselærerne udsender om ændrede 
mødetider m.m.

Den 18. marts er der skolefest på 
Rundhøjskoien.

I år er det lærerne, som spiller 
skolekomedie. Stykket hedder: "Ridder 
Rask og Jumfru Jølva".

Billetter kan købes på skolens kontor 
i ugen op til skolefesten. Derimod er 
der ikke salg af billetter ved indgan
gen.

Ud over elever, forældre og ansatte er 
gamle elever og familie meget velkom
ne til festen.

Jørgen Gaarde
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Emneuge
På et helt skoleår er der 4 emneuger. Den 
3. i år, er ved at nærme sig.
Man har emneuger, for at få lidt afveksling 
fra de almindelige skoledage og timer.
Hvor man bare har matematik, dansk og 
sådan nogle fag.

I en emneuge kan man lave næsten alt. 
Man kan selvfølgelig ikke tage til Beverly 
Hills og hilse på stjernerne. Men man kan 
f.eks. have en idræts-emneuge, hvor man 

kan tage i skøjtehallen eller i svømme
hallen. Alt muligt man ikke plejer at lave. 
Det gælder selvfølgelig alt.

Nu skal du ikke tro, at det altid er lige sjovt 
at have emneuge. En gang imellem er det 
også meget kedeligt. Lige som almindelige 
skolefag kan være det.
Men for det meste er det rigtig sjovt...I

Ungdomsredaktionen
Kathrine og Bettina

Fredag den 26. februar havde Åse Mosumgaard sin | 
|sidste skoledag på Rundhøjskolen. Åse går på

' pension. I
Rundhøjskolen takker for en fantastisk og engageret | 
indsats og ønsker Åse al mulig held og lykke i 
fremtiden |

Skolebladet
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Nyt fra Hanegal
Traditionen tro fejrede vi fastelavn i 
Hanegal og Byggeren. Solen skinnede 
mens vi slog Katten af tønden og Bed til 
bolle.

I år blev følgende børn Kattekonger: 
- Morten Bonde 
- Rene Semback Munk 
- Kenneth Frandsen 
- Martin Friis 

og følgende kattedronninger:
- Jonathan Skaarup 

Christensen
- Rasmus Svenningsen
- Margrethe Sørtvædt
- Anders Ruby

Efter kåring af konger og dronninger gik vi 
hvert til vores, for at drikke kakao/kaffe og 
spise fastelavnsboller og lege forskellige 
sanglege.

Det var en god dag

Ulla Solholm

Skolebladet





RUNDHØJSKOLEN

Ferieplan 
i skoleåret 1992/93 

resterende

Påskeferie lør den 3. april 1993 - man den 12. april 1993

St. Bededag fredag den 7. maj 1993

Fridag (EF-valg) tirsdag den 18. maj 1993

Kr. Himmelfartsd torsdag den 20. maj 1993

Fridag fredag den 21. maj 1993

Pinseferie lør. den 29. maj 1993 - man. den 31. maj 1993

Sommerferie lørdag den 19. juni 1993 - (søn. d 8. aug.)

De nævnte dage inklusive

Skolebladel
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Skole

EMNEUGE 3
Som omtalt 1 Jørgens hjørne og fra vor ungdomsredaktion 

afholdes vores 3. emneuge i perioden 8.-12. marts.

Nedenfor kan du se hvilke emner skolen klasser vil arbejde 
med i nævnte uge:

1 . A tværfagligt dansk og matematik arbejde

2 .A tværfagligt dansk og matematik arbejde

3 .A Emne

4 .A Min krop - seksualundervisning

5 .A Skagen - forberede lejrskole/dramatik

6 .A At rejse

7 .kl. Erhvervsorientering m. forældrepraktik

8 .A Kend din by - erhvervsorientering/arrangere
skolefest

9 .kl. Træningsprøver

Bh. B 1 byen (fortsættelse)

1.B 1 byen (fortsættelse)

2.B 1 byen (fortsættelse)

3.B Gamle håndværk

4.B Min krop - seksualundervisning

5.B Skuespil - Tom pudser vinduet

6.B Gys

8.B Kend din by - erhvervsorientering/arrangere
kolefest

10. kl Praktik

Ca+b Sanser
iladet

C1+2 Kend din by
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deadline den 23. marts
Skolebladet


