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I dette skoleblad kan du bl. læse om S.a's tur til Finland, lejrskolebilleder,
to anonyme pigers mening, nyt fra skolebestyrelsen, Jørgens hjørne og
ikke mindst FOLF's andespil

Jørgens hjørne.
Her i efteråret har Rundhøjskolen og
Holme skole i samarbejde med politiet
og områdekontoret gennemført et stort
arbejde omkring kriminalprævention
(SSP—samarbejde) i skolernes klasser
fra 6. kl. til 9. kl.

Både i klasserne i den daglige under
visning og ved temamøder på de
enkelte klassetrin er der blevet
fokuseret på emnet.

Det er mit indtryk, at det har været
væsentligt for både forældre, elever og
lærere at få lejlighed til at tale
sammen om kriminalprævention. Men
samtidig har det også været anlednin
gen til, at vi samlet har kunnet pege
på, at der er et behov for, at der i
Holmeområdet tilbydes børnene
mulighed for at kunne gå i juniorklub
eller lignende.

FOLF og skolebestyrelsen har i dette
skoleår taget initiativ til, at der på de
enkelte årgange kan arrangeres
debatmøder for forældre og lærere.

I den forbindelse afholdt FOLF og
skolebestyrelsen onsdag den 8.10.92. et
fællesmøde for forældrerådene fra de
enkelte klasser.
På mødet blev ideen om debatmøder
uddybet, og de enkelte klassetrins
forældreråd og klasselærere blev bragt
sammen, for at de i fællesskab kunne
fastlægge indhold og tidspunkt for
afholdelse af de enkelte debataftener.
Til brug herfor havde FOLF fremstil
let en liste med emner til de enkelte
klassetrin, som forældrerådene så
kunne anvende, hvis de havde behov

for det.
Flere forældreråd valgte fra den
fremstillede liste, mens andre havde
behov for at bringe helt andre emner
ind.

Debatmøderne vil for en dels ved
kommende først blive afholdt efter
jul, idet mange klasser lige har holdt
forældremøder og SSP—møder.

På Rundhøjskolen er vi igang med at
opbygge et moderne EDB-lokale.
Således har vi i dette budgetår fået
råd til at købe 4 helt nye maskiner
samt printer.

I de kommende år skal antallet af
maskiner udbygges, således vi ender
med at have ialt 12 ens maskiner
stående i samme rum.
Men udover disse helt nye maskiner,
som er "født" med forskellige pro
grammer, har vi en del gamle maski
ner, som også fint kan bruges enkelt
vis eller samlet rundt omkring på
skolen.

Bl.a. har vi nogle IBM maskiner, som
vi meget gerne skulle have bragt i en
bedre anvendelse, så de kan bruges til
teltsbehandling.
Skulle der blandt vore forældre være
nogle som til dagligt arbejder med
programmet Word-Perfect, ville vi
være glade for, om vedkommende
ville gøre os den tjeneste at donnere
os deres gamle udgave af Word
Perfect i forbindelse med, at dette
gamle program alligevel skal udskiftes
med den nye udgave.
Det er helt tilladt at lave denne
"handel", og de af jer,
som måtte have mulighed for at
hjælpe os i denne anledning, kan
kontakte mig for nærmere oplysninger.

Jørgen Gaarde
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8.a i Finland
Søndag den 23. sept. skulle vi mødes på
Århus Hovedbanegård. Herfra kørte vi
med toget til Frederikshavn, for at nå
færgen til Gøteborg, hvor vi fik 3 timers
ventetid Senere med toget til Stockholm,
som viste sig at blive forsinket, så vi var
nødt til at tage en taxa til Viking Line. Da vi
kom ombord på færgen blev vi meget
overrasket over at færgen var så stor. Den
var på 13 etager med 3 elevatorer,
svømmehal, store restauranter, spillehal
og casino, og en masse kahytter, som vi
ikke brugte. Om aftenen gik vi på diskotek
til kl. 6 om morgenen. Da vi kom i land
stod den finske lærer og ventede på os.
Derefter kørte vi med bussen til skolen,

boede ved skærgården og andre boede
inde i byen. Vi var rundt og se nogle
seværdigheder i Åbo. Vi var også ude at
se på en store slikfabrik og vi fik da også
nogle smagsprøver.
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Nogle af forældrene kunne ikke engelsk,
men det gik da udmærket med
fingersprog.
Vi rejste hjem torsdag den 27. sept. Vi

sagde farvel til familien kl. 20.00, hvor vi
så blev kørt til færgen. Vi skulle mødes kl.
20.30, for på dette tidspunkt kunne vi
komme ombord på færgen, men der var
først afgang kl. 21.30. På færgen var vi på
diskotek det meste af aftenen. Vi var i
Stockholm kl. 8.00 og kørte videre med tog
til Gøteborg med det samme. I toget sov vi
næsten alle sammen. Vi ankom til
Gøteborg kl. 12.30, - her skulle vi vente et
stykke tid ca 2 timer. Videre med færgen til
Frederikshavn, her spillede vi på
computerspil,.men der var også nogen der
sov. Efter 4 - 5 timer ankom vi til
Frederikshavn, hvor vi efter yderligere
ventetid kom med tog til Århus kl. 21.00.
Her sov mange. Klokken 00.10 var vi
hjemme i Århus og her blev vi hentet af
vores forældre.

den lille centerklasse

Ikke Tivoli - men en køretur med en tidligere transportbane,
som tyskerne brugte under 2. verdenskrig som middel til at
transportere ammunition til deres 38 (cm) kanoner

Trods lejrskole må vi opleve fodboldlandskampen
Danmark - Tyskland
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Nyt fra
skolebestyrelsen
Skønt skolerne har 7 ugers sommerferie,
skal man ikke tro, at tingene af den grund
ligger stille. En af de store sager, som har
optaget sindene den forgangne sommer,
har været byrådsforliget omkring en
udvidelse af skolefritidsordningen til også
at omfatte et tilbud til 3. klasses eleverne. I
al hast (vi havde fra fra fredag til mandag)
indkaldt for at stable en udtalelse på
benene.

Selve indholdet i forliget kunne vi ikke så
godt modsætte os - og lad det være helt
klart, at vi selvfølgelig fra
skolebestyrelsens side er meget tilfredse
med udvidelsen af skolefritidsordningen ingen tvivl om det. MEN når det er sagt,
kan vi ikke undlade at protestere kraftigt
over, at det endnu en gang er vores børns
undervisningssituation, der må holde for.
Vi pålægges på skolen til stadighed et
meget stort pres udefra med henblik på at
afgive lokaler til andet end
undervisningsformål (sport, spejdere,
skolepsykologer m.m.). Hver af disse
aktiviteter ser vi selvfølgelig meget gerne
på skolen, men det kan efterhånden føles
således, at skolens undervisning kommer
i anden række.
Det har fejlagtigt været oplyst i
dagspressen, at Rundhøjskolen ikke hører
til de skoler, der får vandreklasser. Det er
ikke korrekt. Vi får ganske vist ikke
vandreklasser i skoleåret 1992Z93, men
det skyldes udelukkende, at vi har nogle
klassetrin, hvor 2 klasser er slået sammen
til 1, Da vi imidlertid fremover forventer at
være en tosporet skole, vil vi i de
kommende år få 3 klasselokaler, som skal
deles mellem 6 klasser. Det er et meget
stort tilbageskridt i forhold til det
Skolebladet

hjemmeklasseprincip, som hidtil har været
prioriteret meget højt.

Børn lever i dag i en meget diffus verden.
En del har 2 hjem og i mange familier
arbejder far og mor heldags med deraf
følgende pasning af børnene. Samfundet
er på mange måder i opbrud, og mange af
de normer og traditioner, vi som forældre
er vokset op med. findes ikke længere.
Samtidig stiger den vidensmængde, vi
skal forholde os til, helt fantastisk.

UH.
YBöwik

LACE

Alle disse ting er med til at gøre
hverdagen meget uoverskuelig for børn,
der er så meget, børnene skal forholde sig
til, og der er os som voksne, der bærer
ansvaret for at skabe nogle rammer, der
gør, at børnene, at børnene får mulighed
for at udvikle sig til trygge og glade
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mennesker,

vi gerne ser dem vokse op som. det kan
synes af så lidt, men er dog et lille skridt
på vejen, hvis vi i den tid, de tilbringer på
skolen, kan gi' dem et fast tilholdssted nemlig deres eget klasseværelse.
Også af hensyn til undervisningen, som i
disse år ændres til at være mere og mere
projekt- og emneorienteret, må det
fordres, at man ikke hver time skal flytte
rundt med alt det, man er i gang med.
Limen skal have lov til at tørre.
Vi synes, det er en ulykkelig situation, vi er
havnet i. Vi vil gerne have passet vores
børn, men imødeser uoverskuelige
ulemper for undervisningen og vores
børns trivsel.

I skolebestyrelsen har vi derfor besluttet,
at tage nogle initiativer med henblik på
yderligere at understrege alvoren i de
protester, vi hidtil har sendt til
skoleforvaltningen, bl.a. håber vi at kunne
få nogle politikere i tale

IngeDaugaaid
Skolebestyrelsen

Vores mening
Hvis vi kunne bestemme, ville skolen være
helt anderledes. Vi mener ikke af
udseende, men i sig selv. Ta' f.eks.
skolebladet. Et underholdende og sjovt
blad, men hvor mange elever læser det?
Eleverne får det bare stoppet i tasken,
afleverer det hjemme og deres forældre
læser det. Og hvad så?

Måske er det elevernes egen fejl, men
hvis tingene der står der i ikke interesserer
dem, og alligevel kommer i Hold a'
Holme-bladet, hvad skal man så gøre?
Her er vores forslag:man kunne lade
børnene skrive artiklerne til bladet, men
stadigvæk have en voksen i spidsen, som
redaktør. Redaktøren bestemmer hvad
eleverne skal skrive om. De kunne f .eks.
skrive om: hvordan man bliver
skolepatrulje, skolefesterne, og så
forresten om det nye fodboldhold, det
skulle være et drengehold, der kunne
spille mod andre skolehold.
Det var vores mening

To anonyme piger

Annonce
I fritidsordningenJWanegal” køber vi gerne brugte:
Rulle
Jter i str. 25 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
ca kr.rpr, par.
- samt metalbiler
Henvendelse til Gitte I “Hanegal” om mandagen.
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Forældre— og lærerforeningen

på Rundhøjskolen

Børn kun adgang i følge med voksne

Deadline den 10. november 1992

