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Susanne og 8.A i Hovden
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I 9. og 10. klasse er lærerne
netop nu igang med forældre-samtalerne.

Samtalerne føres ud fra den
meddelelsesbog, eleverne har
fået fra skolen.

Af meddelelsesbogen fremgår
det, hvorledes skolen/lærerne
ser på elevens interesse for
faget, arbejdsindsats,
samarbejdsevne og vilje,
præcision i forhold til
skolearbejdet og orden med
det skriftlige arbejde.
Dette meddeles ved hjælp af
et afkrydsningsskema.
Herudover får eleven en
bedømmelse af sit faglige
standpunkt. Dette gives i
form af en karakter.

Udover at lærerne giver deres
bedømmelse af eleven, er der
mulighed for eleven selv at
bedømme sin indsats og
standpunkt.
Det sker på et skema magen
til lærernes.
Ved forældresamtalen bruges
elevens og lærernes bedømmel
ser som udgangspunkt for en
drøftelse.

Vi har haft stor glæde af
dette nye meddelelsessystem,
som giver mulighed for at
bedømme elevens indsats på
andre områder end de rent
faglige.
Det er ligeledes mit indtryk,
at elever og forældre er

meget glade for systemet, som
også giver dem en langt bedre
mulighed for at forberede sig
til samtalen.
Mandag den 24.2.92 var
Rundhøjskolens 5. og 7.
klasser i DR-TV.
De medvirkede som tilskuere
og stemmeafgivere i udsendel
sen: "Den offentlige mening".
Udsendelsen handlede denne
gang om Børns rettigheder.

Eleverne og deres lærere
havde en god aften på DR-TV.
Torsdag den 19.3.92. afholder
vi årets skolefest.
Faktisk er det skolefest nr.
2 i dette skoleår, idet vi jo
også havde fest i forbindelse
med skolens jubilæum i
oktober.
Men en god tradition kan ikke
vedligeholdes for ofte, så
derfor ser vi frem til den
19. marts, hvor der som
sædvanlig bliver skolekome
die, dans og hyggeligt
samvær.
Det er denne gang 5A, der har
taget ansvaret for skolekome
dien .

Jørgen Gaarde
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8. A i Hovden
AFREJSEN

Afrejsen skulle foregå inde
på Ingerslev Boulevard. Vi
skulle alle mødes inde på
Ingerslev Boulevard klokken
20.00. Vi var der selvfølge
lig i god tid. Det havde ikke
været nødvendigt at komme så
tidligt, for vi kom først
afsted klokken 21.00. Der gik
fuldstændig koks i det hele.
Bedst som vi havde fået os
placeret i bussen, og fundet
vores slik og sodavand frem,
blev vi gennet ud af bussen.
Det skete op til flere gange.
Men endelig fik de os pla
ceret som vi skulle. Det ene
ste som vi syntes var rigtig
træls var, at vi slet ikke
kom til at sidde i samme bus.
Vores klasse kom til at sidde
i tre forskellige busser. Men
endelig, langt om længe, var
vi klar til at tage afsted. I
een bus var vi bl.a. kun tre,
Rud, B. og Casper. Det var
kedeligt at sidde i den bus,
fordi der ikke var nogen at
snakke med.

Efter vi havde kørt i ca. tre
timer, kom vi til Hirtshals
havn. Derefter skulle vi så
sejle med færgen til Kristianssand. Sejlturen tog ca.
syv timer. Der var heldigvis
ikke nogen, der blev dårlige.
ANKOMSTEN

Da vi kom til Kristianssand,
skulle vi køre i ca. 5 timer,
for at komme til Hovden. En
delig, langt om længe, kom vi
til Hovden, hvor vi blev ind
logeret i vores lejligheder.
Efter at vi havde pakket ud,
skulle vi alle mødes i klub
huset, hvor lederen kom og
fortalte om de forskellige
regler og hvordan vi skulle
forholde os.
Senere skulle vi ned og have
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vores ski og støvler. De fle
ste af os havde valgt lang
rendski, andre valgte slalom
ski. Efter at vi havde fået
vores ski, skulle vi selv
følgelig ud at prøve dem med
det samme. De fleste af os
havde aldrig prøvet at stå på
ski før.

OPHOLDET
Vi boede 5 i lejlighederne,
så vi havde
rigeligt
med
plads. Vi skulle selv lave
mad, som vi skiftedes til at
lave. Vi stod op klokken 9.00
hver morgen, så vi kunne nå
at få vores morgenmad, og få
alt vores skitøj på. Hver dag
klokken 10.15 havde vi ski
lære. Et par af os syntes, at
det var lidt svært i starten,

men senere blev vi helt gode
til det. Vi stod på ski hver
dag, flere timer af gangen.
Det var dejligt med al den
sne. Vi var jo ikke vant til
det hjemme fra.

HJEMREJSEN

Efter at vi havde gjort rent
i lejlighederne, var vi klar
til afgang. Vi skulle afsted
klokken 11.00. Turen hjem gik
bedre end turen op. Vi sov
for det meste. Det var al
letiders tur. Hvis vi skulle
ud at rejse en anden gang,
vil vi meget gerne til Norge.
8 .A.

RUNDHØJSKOLEN

Min skoletid
Resumé: Erik har fået en eftersid
ning. På vejen hjem fra skole mø
der han Børge og Jens. De får ham
til at ryge. Det bliver han meget
syg af. Han har det stadigt dår
ligt, da han kommer hjem. Spørgs
målet er nu om Eriks mor opdager,
at han har røget?
Afsnit 4 - sidste afsnit
Svedetimen

selig spurgte: "Har du oplevet
noget morsomt i skolen idag".
"Nøøøøøh", svarede Erik en smu
le nølende. "Bare det sædvan
lige". "Forresten", fortsatte
han, medens han stirrede dybt
i sin flade tallerken: "Jeg
kommer først hjem klokken 3 i
morgen. Jeg skal over til Jens.
Han har lige fået en ny hunde
hvalp".
IL=!

Erik tog i døren. Den var låst.
"Heldigvis", tænkte han og tog
nøglen op af lommen. Han låste
døren op og vaklede ind i entré
en .
Erik var stadig svimmel, da han
smed sig på sin skibsbriks. Han
tændte for radioen. Det var Jør
gen Mylius, der snakkede. "Ef
ter skoletid", hed programmet.
Det var nu Karen i Bagsværd, der
havde ønsket at høre "Jeg bliver
svimmel, når jeg tænker på dig".
Musikken flød ud i lokalet, som
tyk havregrød. Erik havde det be
stemt ikke godt, men faldt dog
omsider i søvn.
"Erik", kaldte en stemme. Han åb
nede øjnene. Det var hans mor, fru
Olsen. "Vi skal spise", meddelte
hun venligt, og gik tilbage til
køkkenet.

Han havde sovet i tre timer. Svim
melheden var heldigvis forsvundet.
Han svor for sig selv, at det kun
var tomhjernede fæhoveder, der røg
Han kunne ikke se, hvad de skulle
gøre godt for, og iøvrigt kostede
det en masse penge. Nej, føj for
en ulykke, ryge ville han aldrig
mere.
Erik kom ud i køkkenet. De skulle
have boller i karry med løse ris.
Det var et af tidens store hit.
"Dejligt", tænkte Erik. De satte
sig til bords og begyndte at spi
se.

Da Erik med rutineret hånd havde
fået anbragt en stor protion mad
i munden, var han ved at få det
galt i halsen, da hans far plud

Erik skulede ud af øjenkrogene.
Mon hans forældre kunne se på
ham, at han løj. "Ja, gør du
bare det. Bare du husker at la
ve lektier med det samme du
kommer hjem", sagde hr Olsen,
medens han igen formanede sin
søn om hvordan det ville gå
en i voksenlivet, hvis man
ikke passede sin skole.
Erik sagde: "Tak for mad",
rejste sig og gik op på værel
set. Han var glad og lettet,
fordi hans forældre ikke hav
de fundet ud af noget. Han
startede med at lave lekti
er til dagen efter. En smu
le matematik var det. Det
var hurtigt overstået. Han
smed sig på sin seng og læs
te i en cowboybog. "Bill og
Ben renser byen", hed den.
Den var bare helt fed. Bill
og Ben pløkkede alle skur
kene og revolvermændene ned
på rad og række.
Da klokken var 2130 gik Erik
i seng og sov sødt til næste
morgen. Skoledagen forløb
godt, og den ville også have
endt sådan, hvis det ikke lige
var for den kendsgerning, at
det var idag, han skulle sid
de efter.
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Da klokken havde ringet ud for
sidste gang gik Erik op mod
"Svedeklassen", som den blev
kaldt. Det var 4 B's klassevæ
relse i B-fløjen. Der var al
lerede kommet en 8-10 afsone
re. Han kendte dem allesammen.
"Nå, Erik har du fået livsva
rigt", sagde Otto fra 9. fni
sende, da han trådte ind i
klasseværelset. Flere kom med
kvikke bemærkninger om hans
debut i svedeklassen.

Pludselig blev der stille. Hr
Larsen kom ind med et BT under
armen. "Der må siddes", nærmest
råbte han, medens han tegnede
et stort kryds på tavlen. "Me
dens I afsoner, holder I mund
og kigger på krydset. Den før
ste der snakker, fniser, vender
sig om eller på anden måde op
træder utilstedeligt får straks
en på "Bærret" og bliver sendt
hjem med 2 friske eftersidnin
ger i bagagen".
Larsen gik nu rundt og samlede
eftersidningerne ind, medens
hans trænede falkeblik samti
digt registrerede om de var
skrevet under af forældrene.
"Jens, hvem har skrevet din
eftersidning under?", spurgte
Larsen brysk. "Min far", sag
de Jens hurtigt. "Hvis det
er din fars underskrift, så
er min moster kejser i Kina!"

Larsen f6r op til katederet,
skrev hidsigt i sin efter
sidningsblok og kaldte Jens
op til sig. "Her er to nye
eftersidninger, din lille
lystløgner, og prøv så ikke
at glemme til næste gang,
at det er din far eller mor
der skal skrive dem under".
Jens nikkede og forlod klas
selokalet i hast.

Resten af klassen sad som
saltstøtter og gloede på
kridtkrydset på tavlen. In
gen sagde en lyd. Ingen hav
de lyst. Den eneste lyd der
hørtes, var den der kom hver
gang Larsen bladede i avisen.
Erik kedede sig jammerligt.
Han turde dårligt røre sig og
trække vejret. Tænk hvis han
fik 2 nye svedere. Hans far
ville gå helt grassat, hvis
han opdagede det. Tiden sneg
lede sig afsted. Han satte
sig til at drømme. Han drøm
te, at han var med I én Bill
og Ben bog. Han var selv Bill.
Da han havde skudt den fjerde
revolvermand på den lokale
bar, bankede Larsen hårdt i
katederet og sagde: "Straffen
er udstået. I kan gå hjem".
SLUT
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Nyt fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har pä de sidste
møder diskutteret en række emner.
Delt eller udelt undervisning
I forbindelse med diskussion om
forslaget til til ny folkeskole
lov, er det fra forældreside
fremført, at nogle føler, at læ
rerne er for domininerende ved
valg af delt/udelt undervisning.
Der er udtrykt bekymring for,
om det er muligt at fä hele
bredden med, ved ikke kursus
delt undervisning.

Skolen er klar over, at det er
svært, og det er en af de pro
blemstillinger, der vil blive
focuseret pä i den kommende tid.
Klassens time
Nogle af de nyskabelser, der næv
nes i forslaget er tidlig sprog
start og Natur og Teknik. I den
forbindelse er det spørgsmålet
om man i Århus Kommune, som føl
ge af udvidelse af timetallet
kan bevare klassens time som en
del af timetallet, eller om vi
selv skal finansiere den tidlige
sprogstart og Natur og Teknik.
Skolens ledelse har pä den bag
grund foretaget en undersøgelse
af, om klassens time er en time
med reelt indhold; eller kort
sagt bliver den brugt til noget
fornuftigt.
En rundspørge i klasserne har
vist en mangfoldighed, fantasi
og ikke mindst at klassens ti
me er en time med mening.

Nogle klasser; især de store hol
der klasseråd. Der planlægges
enmeuger, der læses op, der
synges og ikke mindst bliver ugens
problemer i klassen taget op.

Det er derfor opfattelsen at
klassen time, er en time der skal
gøres meget for at bevare. Samti
dig er der også en god mening i at
bevare klassens time, som en
fast time på skemaet, og ikke
som en flydende del af den dag
lige danskundervisning, da
det vil gä for meget ud over
dansktimerne i det daglige.
Lejrskole
Lejrskoleturene er blevet de
bateret. Der er blevet talt om
at fastlægge en overgrænse for
den højestepris, der må opkræ
ves hos forældrene på en gang
for en lejrskoletur. Det skal
staks bemærkes, at de fleste
lejrskoleture er ret billige,
da der gives forskellige til
skud. Problemet kan opstå
på de ture, hvor sådanne til
skud ikke ydes.

Der blev også talt om en dif
ferentieret løsning, som be
tyder at en tur godt kan bli
ve noget dyrere end grænsen
for, hvor meget opkræves hos
forældrene på en gang, hvis
klassen gennem en række år har
foretaget en løbende opspa
ring eller tjent penge ved for
skellige aktiviteter.

Intet er besluttet. Skolebesty
relsen vil tale videre om em
net og melde tilbage her i sko
lebladet, når der er nyt i sa
gen .
Henrik Sørensen
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