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Jørgens hjørne.
Her ved skoleårets afslutning er det 
fornøjeligt at se tilbage på et år med 
aktivitet, udvikling og fastholdelse af 
gode traditioner.

Da vi gik ind til skoleåret, var det med 
visse bange anelser om hvorledes det 
ville gå med elevtallet.
I skolevæsnet som sådan er der i disse 
år et faldende elevtal, hvilket vi selføl- 
gelig også forventede ville slå igennem 
her på Rundhøjskolen. Men det skulle 
gå modsat. Ikke alene har vi fastholdt 
vores elevtal på 360, vi har yderligere 
for det næste skoleår en tilgang af 
elever, som bringer vores samlede 
elevtal op på godt 370 elever.
Dette får også betydning for skolefritids
ordningen, Hanegal, som efter ferien 
bliver fyldt helt op til sit maksimum af 
74 indskrevne børn.

På det bemandingsmæssige område har 
der også været en del udskiftninger i 
92/93.

Skoleinspektør Jørn Skovsgaard fik 
ansættelse som skoledirektør i Fredens
borg-Humlebæk. Bodil Hvid blev 
skotens nye souschef, efter at jeg havde 
overtaget skoleinspektøijobbet. Og 
endelig blev Jørgen Skaftved udnævnt 
som skoleinspektør på Højvangskoten i 
Stautrup.
Hertil kommer så, at Bodil Skovgaard 
har fået orlov for det kommende 
skoleår, at Marion Thomsen har ønsket 
at skifte skole til Katrinebjergskolen og 
at Joan Jeppesen ikke vender tilbage til 
Rundhøjskoten.

Til dem der forlader os til sommerferi
en, vil jeg gerne sige tak for samarbej
det, og al mulig held og lykke frem
over.

Men med disse mange ændringer på 
lærerplan skal vi ansætte 5 nye lærere 
efter ferien.

De 5 er: Bodil Dalgaard og Erik Boje 
fra Vestergårdskoten. Gitte Sørensen fra 
Lystrup skole. Og Bemo Jensen og Poul 
Kjærgaard som begge har fungeret i 
vikariater her på skoten hele dette 
skoleår.

Det vil føre for vidt at nævne alle de 
gode tiltag, projekter og forløb, der har 
været søsat dette skoleår. Men det er 
vigtigt at nævne, at klasserne og deres 
lærere har været meget opmærksomme 
på at inddrage forældrene. Det gælder 
alt fra planlægningsmøder, forældreaf
tener eller eftermiddage, forældres- 
amtaler, hjembesøg og 
temaaftener til debatmøder med forskel
ligt indhold.

Desuden har klasserne også i år været 
flittige til at bruge vores dejlige hytte i 
Addit.
Hytten har vel aldrig været i en bedre 
stand, og det er mit indtryk at børnene 
virklig opfatter den som "vores hytte". 
Udover lejrturene til Addit har der 
været lejrtur med båd og sejl for det 
ene centerklassespor, en større lejrskole 
for 6. klasserne til Rødhus, der har 
været udveksling med både Finland og 
Tyskland og meget mere.

Rundhøjblæseme har haft et travlt år 
med mange optrædender her på skoten 
og ved arrangementer flere steder i 
Arhus og ude omkring.
Musikholdene har dannet rammen om de 
gode traditioner, som vi har med 
Luciafest og Forårskoncert.

Alt i alt er det godt og aktivt skoleår, 
som nu er ved at være til ende.

Tak for i år og vel mødt efter ferien.



Henning Dietz, Rostock

Interview med Henning Dietz, 
Rostock, som var på udveksling 
på Rundhøjskolen i perioden fra 
den 17. - 22. maj 1992.

Hvilken klasse går du i?
Jeg går i 8. klasse

Hvad er dit bedste skolefag?
Jeg kan bedst lide engelsk. Engelsk kan 
bruges overalt i verden. Derfor synes 
jeg, at det er et meget vigtigt sprog. Jeg 
har haft engelsk i 2 år.

Er der nogen skolefag, som du 
ikke er særlig begejstret for? 
Matematik er jeg ikke helt vild med. Og 
så er der russisk. Russisk har jeg haft i 3 
år. Det er et meget vanskeligt sprog at 
lære. Jeg tror at det er lettere med 
dansk. Jeg har allerede lært at sige: 
“Goddag, Farvel, Rødgrød med fløde og 
hvad er klokken”.

Hvad er dit indtryk af Danmark?
Jeg synes at danskerne er flinke. Maden 
er heller ikke værst her. Især kan jeg 
godt lide jeres pølser. Med hensyn til 
skolen, så ligner den meget vores egen 
derhjemme. Skoler er nok ens over hele 
jaden!

Er der forskel på danske og tyske 
skoleelever?
De danske skoleelever bruger meget tid 
på at lege, spille fodbold og sådan 
noget. Det gør vi ikke så meget hjemme. 
Men det er da helt OK.

Er pigerne pænere i Danmark end 
i Tyskland?
Nej det synes jeg ikke. Jeg foretrækker 

stadig de tyske piger, men der er da 
også mange piger her der ser søde ud.

Kan Rundhøjskolens elever 
overhovedet tale tysk?
Nogle af dem kan. Der er nok også 
nogen der ikke rigtigt tør. Men så 
snakker vi også en del engelsk 
sammen, så det går helt fint.

Hvordan synes du dansk lyder? 
Morsomt på en måde. Det er ikke til at 
forstå noget som helst af

Har du set noget i Danmark, der 
har forbavset dig?
Boligblokkene her i Rundhøj f.eks.. der 
er enormt mange græsplæner og træer. 
Det er rigtigt lækkert. Rundhøj er et godt 
sted at lege for de mindre børn.

Hvad laver du i din fritid i
Tyskland?
Jeg spiller musik i 2 bands. Jeg spiller 
på slagtøj (trommer).

Hvordan har du det med den 
danske mad?
Det jeg har smagt indtil nu har været 
udmærket. Men spaghetti med kødsovs, 
kylling med kartofler og pølser er jo 
heller ikke særlig mystisk.

Redaktionen
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9.a

Forreste rk fra venstre

Eva Petersen
Sofie Larsen 
Christina Andersen 
Maria Gaunholm 
Lena P.G. Sørensen

Ånden rk fra venstre

Lone Rasmussen 
Jacob K. Rasmussen 
Lars From Nielsen 
Jon Kringelum
Susanne Lund Andersen 
Lars Mou Andersen

Tredie rk fra venstre

Rasmus Bruhn 
Rune Pallesen 
Mads Jægersdorf 
Jonas Jørgensen
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Forreste rk fra venstre

Heidi Jørgensen 
Joan Kjær Gøth 
Trine Andersen 
Majbritt Helbo 
Britt Steenfat

Anden rk fra venstre

Per Graversen 
Tom Kristensen 
Randi Brahe 
Sebastian Christensen 
Peter Bennetzen 
Kristian Sanden 
Jakob H. Petersen 
Finn Attermann

Tredie rk fra venstre

Nikolaj D. Hansen 
Martin S. Jensen 
Rasmus Stenshøj 
Nick Olufsen 
Torben G. Jensen
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10.

Forreste rk fra venstre ,
Christian Knudsen <
Jakob Pedersen I
Martin (arkiv) I
Heidi Risum Madsen I
Michael Nielsen I
Max Elgaard Lund I
Fraværende: Martin Hansen

Anden* rk fra venstre 
Ole Akjær 
Iben Hansen 
Mads Christensen 
Randi Schulze 
Lars Madsen 
Lisette Stofsky

Tredie rk fra ventre
Claus Hansen 
Rikke Salmansen 
Brian Johansen 
Malene Gerlev 
Jakob Sørensen 
Lone Nielsen

Skolebladet



Nyt fra skolebestyrelsen

Besøg fra Rostock

Foråret kom til Holme næsten samtidig 
med, at et nyt hold elever fra vores 
udvekslingsskole i Rostock kom på 
besøg,

De skulle besøge 8. klasse og enkelte 
elever fra 7.A, 7.B og 9., som havde haft 
den opfattelse, at dette kunne være 
sjovt, at have en tysker på besøg.

Det er modige mennesker de 
“rostockere". de ankom nemlig til Århus 
med den efterhånden berygtede færge 
URD. Det skal dog siges til færgens ros, 
at den i dagens anledning kom 
planmæssigt.

Flere af eleverne og en endnu større del 
af forældrene stod ventende med en 
knude i maven og en klump i halsen, 
mens de grublede over, om deres 
sprogkundskaber var tilstrækkelige.

Ville den kommende uge blive 
som en stumfilm med Buster 
Keaton eller som Silent Movie?

Snakken kom dog hurtigt igang i bilerne 
på vej hjem til Holme. Det viste sig da 
også, at de fleste af de tyske elever 
også var udmærkede til engelsk. Flere 
forældre blev straks beroliget.

1 skrivende stund er “rostockerne" her 
endnu. Jeg skulle tage meget fejl om 
besøget ikke også denne gang har 
været udbytterigt for såvel elever som 
forældre.

Der er i ugens løb arrangeret en række 
ting for eleverne. Det kan i flæng 
nævnes, at de skal på byrundtur, i
Skolebladet

Friheden, en tur til Moesgård og 
forårskoncert. En lille fest eller 2 er der 
også planlagt.

Forældrene har fundet alle de tyske og 
engelske gloser frem fra hjernekisten. 
Ord og vendinger, som de i de mest 
pessimistiske øjeblikke troede, at de 
havde glemt.

Sprog er sjovt. Især når man får 
mulighed for at bruge det i 
virkeligheden, mange er nok enige med 
mig i det.

Et frisk pust ude fra den store verden, 
også selv om Tyskland ligger lige om 
hjørnet.

Rundhøjskolen er med tysklærernes 
gode initiativ, med til at yde et lille men 
ikke uvæsentligt bidrag til den 
mellemfolkelige forståelse.



Nyt fra FOLF

Forældre og lærerforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 29. 
april i god ro og orden.

Da blev aflagt en god beretning, samt et fint regnskab.
Kontingentet er stadig 40 kr. pr. familie pr. år.

Den nye bestyrelse for perioden 1992-93 ser således ud:

Formand
Næstformand
Kasserer

Unge Lindrup
Vibeke Krog Pedersen
Jørgen Hoffmeyer
Elsebeth Vindahl 
Morten Hyldgård 
Palle Jensen
Lars Nielsen

Lærer 
Skolefritidsord 
Ledelsen 
Skolebést.

Jeppe Jeppesen
Ulla Olsen
Jørgen Gaarde
Pipi Madsen

Vi siger mange tak for et godt samarbejde til “gamle” medlemmer og byder 
de nye velkommen.

Til slut ønskes alle skolens forældre, elever og lærere m.m. en rigtig god 
sommerferie.

på FOLFs vegne
Vibeke Krog Pedersen

PS.: Aktivitetsgrupperne starter i Sept, uge 37 (herom senere)

GOD SOMMER
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