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Jør9ens
Mandag den 6. januar tiltråd
te Rundhøjskolens nye sous
chef /viceskoleinspektør,
Bodil Hvid.
Bodil har med ildhu kastet
sig over arbejdet på skolen,
og er hurtigt blevet kendt og
respekteret af alle på
skolen.
Aviserne har efter jul været
præget af debatter om skole,
børn og opdragelse.

For det første har undervis
ningsministeren fremlagt sit
udkast til ny skolelov.
Heri foreslår han en lang
række ændringer indenfor
fagene, prøverne og skolen
som helhed.
Jeg skal ikke her komme
nærmere ind på de foreslåede
ændringer, idet alt tyder på,
at mange af ændringerne vil
få en svær medfart i folke
tinget, og derfor ikke her og
nu bliver virklighed i
folkeskolen.
I Jyllandsposten kunne vi så
læse, at nu skal børnene til
at opføre sig ordentligt, og
at forældrene skal leve op
til det, der er deres for
pligtigelse, nemlig at
opdrage børnene inden de
sendes i skole.

Den kære Håkonsen, som var
citeret i Jyllandsposten,
havde nok ikke forventet, at
hans umiddelbare meninger om
børnene i folkeskolen skulle
få den gennemslagskraft, de
fik. Men da han er en af de

mest kendte undervisere ved
Danmarks Lærerhøjskole, fik
ordene altså vægt.
Personligt vil jeg gerne give
Haakonsen ret en del af
vejen.
Således er jeg helt enig med
ham i, at opdragelsen først
og fremmest er hjemmets
opgave. Forstået på den måde,
at børnene hjemmefra skal
have lært at respektere
andre, respektere andres
holdninger, kunne høre efter,
have lært at holde orden på
skoletasken og lektierne
o.s.v.

Det betyder ikke, at vi
fralægger os ansvaret for
børnenes opdragelse, tvært
imod.
Vi arbejder meget med, at
børnene skal:

- lære at fungere i et
fællesskab i klassen.
- kunne påtage sig ansvar og
pligter.
- kunne opleve det positive
i, at vi, børn, lærere og
pædagoger, er forskellige.
- opleve, at skolen bygger
på demokrati og
medbestemmelse.
Det ovennævnte skal eleverne
selvfølgelig kunne opleve i
den daglige undervisning. Men
også lejrskoler, klassearran
gementer, klassens time
o.s.v. skal virke i forhold
til børnenes opdragelse.
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Min skoletid
Helvede er løs i Svendbølle
Resumé: Erik skal skrive 50 gan
ge, at han ikke har lavet blækregning, fordi hans hund har spist
regnehæftet. I timen drømmer Erik,
at han har malet røde pletter på
Størens hund Delle. Det var hel
digvis bare en drøm. Erik har
netop banket på døren til lærer
værelset. Han skal hente sin ef
tersidning .

Afsnit 3 En halv Eifel
"Jeg skulle hente en eftersid
ning", sagde Erik stille. Lærer
Hansen gryntede: "Vent her". Et
øjeblik efter forsvandt lyset
fra døråbningen. Jensen stud der
og smilede kvalmt. "Nå den her
gang kom du da til tiden", sagde
han og slog sig på maven, fordi
han syntes, at den bemærkning
var umanerlig sjov. Han rakte
Erik eftersidningen. På vej ned
i gården læste Erik det lille
hvide stykke papir. Der stod:
"Meddelelse til hjemmet om efter
sidning. De skal attestere, at
De har fået meddelelse om, at

Deres søn Erik Olsen bliver til
bageholdt på skolen tirsdag den
6 februar til klokken 1500 på
grund af, at han igen er mødt for
sent i skole". Til sidst var der
en linie, hvor der var plads til,
at ens far eller mor skulle skri
ve under.

Erik lukkede øjnene. Han så bog
holder Olsen foran sig. Han kunne
også tænke sig, hvordan hans far
ville reagere. Han ville uden
tvivl blive helt gasblå i hovedet
og begynde at prædike det sæd
vanlige bavl med, at præcision var
en dyd. og at man ikke havde man
ge chancer i livet, hvis man ikke
indrettede sig. Man ville ende
som narkoman eller toiletpasser
på toilettet på banegården. Det
var hans far helt sikker på. Så
den gik ikke. Erik måtte finde en
anden udvej.
Resten af dagen gik fint for Erik.
Han fik slet ingen ballade, og han
fik i os i gymnastiktimen. Klokken
ringede ud for sidste gang. Erik
snoskede lige så stille hjemad,
medens han tænkte på sin fars for
mørkede ansigtsudtryk, når han så
"svederen", som eftersidninger og
så blev kaldt.

Han kom forbi anlægget. Lige inden
for lågen var der en legeplads. På
en bænk godt gemt under under et
guldregntræ sad Børge og Niels fra
9. klasse og røg cigaretter. Da han
var lige ud for dem, råbte Børge:
"Erik, kom lige engang". Erik span
kulerede ind på legepladsen og hen
til de to drenge. "Hva' så", sagde
Børge med en smøg hængende råt ud
af den ene mundvig. Han så nu over
hovedet ikke ud som om, han kunne
lide at ryge. Hans øjne løb lidt
i vand og indimellem han snakkede,
fik han røgen i den gale hals, med
den følge, at han småhostede hele
tiden.

Etik syntes, at Børge var en rigtig
barsk fyr. Han kunne banke alle på
skolen, nat man lige så bort fra
lærerne, for de bankede tit ham.
Erik fik en lys idé. "Jeg har fået
en sveder! Kan du ikke skrive den
under? Min far får en prop, hvis
han ser den", sagde Erik. "Det kun
ne da godt tænke sig Kylling. Dem
har far her fået 38 af. Jeg gør det
på en betingelse", sagde Børge og
tog en krøllet pakke Eifelcigaret-
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Ler op af lommen. "Ryg en af dem
her, så er den med underskriften
i vinkel. For du ryger vel Kyl
ling". "Ja, ja, selvfølgelig”, løj
Erik, da han ville ikke stå til
bage for noget. Erik det fjols
troede nemlig også, at man var
rå, hvis man røg.
Børge tændte cigaretten. Erik tog
den i munden og pulsede løs. Føj
hvor det smagte. Nærmest som når
naboen brændte blade af om efter
året, bare ti gange værre. "Du
skal indhalere", lokkede Børge.
Erik tog nogle kraftige sug og
slugte al røgen. Det skulle han
aldrig have gjort. Et sandt tor
denvejr brød løs i hans indre.
Han hostede og hostede, og troe
de at han skulle dø. Øjnene løb
kraftigt i vand og inden længe
var de røde som bulgarske dåse
tomater. Hosten holdt omsider
op. Erik opdagede til sin skræk,
at han var svimmel; næsten lige
som dengang han havde influenza.
Svimmelheden tog til og han gik
lidt hen til siden og kastede op
ind i en busk.

"Det bliver du nok nødt til at øve
dig lidt mere i Kylling", gnækkede
Børge. Niels klappede sig på låre
ne samtidig med at han gryntede,
at det var lang tid siden han hav
de moret sig så godt.
"Nå, hvad hedder din far så", spurg
te Børge. "Allan Olsen", svarede Erik.
Børge kradsede underskriften på ef
tersidningen og viste den til Niels.
"Se engang. Far her kan bare det der
knold”. Han rakte svederen til Erik,
som straks puttede den i lommen.

Erik gik som i en rus ud af parken.
Hold da op hvor han havde det dårligt.
Hvis man skulle ryge for at være rå
og barsk, så ville han i hvert fald
ikke være det. Erik svor for sig selv,
at han havde røget sin sidste cigaret
nogensinde, for komplet idiot var han
da ikke. Gennem tågerne glædede han
sig over, at han i det mindste havde
fået skrevet svederen under. Han fort
satte ind ad indkørslen til huset,
hvor han boede.

Han åbnede døren og gik i huset.........
(fortsættes)
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Findlandstur
Lørdag den 23.11 -91 kl. 4.30
mødtes
9.a
pä
hoved
banegården, hvor den
længe
ventede Findlandstur endelig
kunne begynde.
Det tidlige afgangstidspunkt
var på hele oprejsen skyld i
utallige
hovedpinesmerter,
hvilket vores to lærere Su
sanne og Torben var meget
glade for, da 9.a holdt sig i
ro. Men alligevel havde flere
overskud til at købe (masser)
af billig slik, og endda gå i
biografen på færgen.

Efter at have tilbragt hele
natten ombord på Findlands
færgen på gulvet, ankom vi
søndag morgen kl. 8 mere el
ler mindre rædbrækkede til
Åbo, hvor vi straks blev for
delt hos den 7. klasse, der
ugen igennem skulle være vor
es værtsklasse.
Vi
blev
af
vores
værts
familier fragtet mere eller
mindre langt væk fra byen,
til vores midlertidige hjem
(7 km. var vist det længste),
og her fik vi morgenmad, med
op til flere finske speciali
teter 1 1 !

Kl. 13.00 mødtes vi så på
deres kæmpestore skole, hvis
inventar, der må siges, var
langt langt bedre og mere
moderne end Rundhøjs. Vi blev
vist rundt på skolen og sene
re tog mange af eleverne ind
til byen.
Mandag overværede vi nogle
timer, men oså en klassisk
koncert, med unge musikere
fra et af de baltiske lande.
Senere var der sightseeing i
byen, med dansktalende guide,
mens aftenen blev brugt på
skolen (en lille fest).

Tirsdag overværede vi
igen
nogle timer, hvor vi bl.a.
dansede (folkedans) og spil
lede
musik.
Eftermiddagen
blev brugt i Den gamle by i

Abo (noget der lignede vo
res), mens aftenen foregik
hjemme, hvor nogle kom til
fodbold,
i
biografen
mens
andre kom i sauna.
Onsdag spillede vi i en af
timerne volleyball med nogle
af finnerne, det foregik i
gymnastiksalen, der var prop
fyldt med et meget entusias
tisk publikum, desværre har
alle fra 9.a glemt resultatet
(men vi gav dem kamp til str
egen). Onsdag spiste vi lige
som alle de andre dage i sko
lens kantine ligesom de fle
ste andre på skolen. Eleverne
betaler hver måned, for dette
daglige måltid,
et
næsten
symbolsk beløb.
Nogle af de store elever op
førte denne dag en rock-kon
cert for skolens ældste elev
er, som vi også fik adgang
til, den var rigtig god. Om
eftermiddagen købte vi gaver
og andte for vores sidste
Fin-mark, sagde farvel til
eleverne og deres lærer, samt
vores egen familie, inden vi
kl. 20.00 mødtes på færgetermina1 en .

Hjemturen gik
fint,
omend
alle var lidt trætte, og da
vi igen kl. 0.38 stod på hov
edbanegården, var vi mange
venskaber og en stor oplevel
se rigere

Jakob Kofoed 9.a
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Jubilæum igen
Denne gang gælder det Rundhøj-koret, der før hed Rund
højskolens Forældre -og Læ
rerkor .

På Lørdag den 15.
februar
fylder koret 25 år, og det
fejres ved en stor koncert en slags matiné - om efter
middagen kl.
15
i skolens
gymnastiksal. Her vil koret
fremføre en del af de hits,
det igennem årene har haft,
og
i
pausen
mellem
af
delingerne bydes der på en
kop kaffe eller andet drik
kel igt.
Koret startede egentlig ikke
som kor, men blot som et ind
slag
i
skolens
store
invielseskantate den 8. oktober
1966, hvor der på scenen ikke
var mindre end 5 kor og 3
orkestre! Da eleverne selv
følgelig var med, var det
naturligt, at lave et ele
ment, hvor også forældre og
lærere gav deres bidrag. Der
for blev der sidst på som
meren sendt indbydelse ud til
forældrene og lærerene, hvor
de blev opfordret til at del
tage i indvielsen af skolen.
Mange meldte sig, og den 8.
oktober blev en uforglemmelig
dag for alle, som var med.

Så var det egentlig ikke tan
ken at gøre mere ved det. Men
næste forår kom så en flok
forældre og spurte, om vi
ikke kunne fortsætte, - og
det har vi altså gjort nu i
25 år! Mange af de nuværende
medlemmer - ca. 60 i alt
har gjort hele turen med, og
det er jo herligt!

I de forløbne år er det blev
et til et utal af koncerter
pA plejehjem, i kirker og ved
skolens fester i foråret og
til
jul.
Udvekslinger
med
andre kor har også stået på
programmet,
bl.a.
med
op
træden i Musikhusets foyer.

Repertoiret har været meget
broget: Danske salmer og san
ge, negro spirituals, popu
lære viser,
klassiske kor
værker, melodier fra operet
ter og musicals, hvor korets
medlemmer optrådte i kostumer
og spillede scener derfra,
bundet
sammen af en
for
tæller. Man kan blive helt
svedt ved tanken om, hvad det
i årenes løb er blevet til!

Og nu samler vi altså en del
deraf sammen i koncerten den
15. februar, hvortil vi in
viterer alle interesserede i
området. Billetter A 20 kr.
(incl.
kaffe
eller
andet
drikkeligt!) kan købes ved
indgangen. Der er kun et be
grænset antal billetter! Vel
mødt!
Peter Pedersen
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Nyt fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen
ønsker Bodil Hviid hjertelig
velkommen til Rundhøjskolen.
Vi glæder os til det frem
tidige samarbejde.
På skolebestyrelsesmødet den
16.1.
var
hovedpunktet
en
gennemgang
af
principperne
for det kommende års budget.
Højeste prioritet får, at vi
ønsker at etablere et edb
lokale med tidssvarende ap
paratur. Udgiften står i ca.
200.000 kr., hvoraf skole
væsenet til et lille antal
skoler vil bidrage med
100.000. De sidste 100.000
skal vi selv financiere. det
gøres over 3 år. Beløbet fin
des ved at reducere samtlige
driftskonti med ca. 5 %. Sam
tidig bør der selvfølgelig på
kursuskontoen prioteres den
fornødne uddannelse af lærer
ne .

Andre emner, som optager be
styrelsens tanker i øjeblik
ket, er
selvfølgelig Bertel Haarders

forslag
til
en ny
folke
skolereform, som har været
livligt debatteret i dags
pressen. Som skolebestyrelse
har vi endnu ikke modtaget så
meget materiale, men vi skal
i februar forsøge at fordybe
os lidt mere i selve for
slagene om f.eks. ændring af
klassens time, tidlig sprog
start og mange andre for sko
len meget væsentlige forslag
- men herom nærmere i
næste nr. af skolebladet.

Desværre har
Svend
Jørgen
Svendsen ønsket at udtræde af
skolebestyrelsen.
Vi
siger
Svend Jørgen tak for samar
bejdet og mange timers samvær
omkring såvel små som store
opgaver. Der vil snarest bli
ve
indkaldt
en
suppleant,
således
at
forældrere
præsentationen
i
skole
bestyrelsen kan være fuldtal
lig.

Inge Daugaard
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Nyt fra FOLF
*************************************************************
Hvad er FOLF-prisen?

Prisen blev indstiftet ved FOLFs 25års jubilæum d.25. marts 1990 og ud
delt første gang samme år ved skolefesten.

Prisen består af et smukt indrammet billede, og den' gives til en eller
flere klasser, der i det forløbne år har udvist et særligt initiativ. Det

kan være et særligt rent,rydeligt og smukt pyntet klasselokale eller en
spændende udstilling, en sjov teaterforestilling opført for de andre ele

ver, et særligt godt kammeratskab i klassen osv.

Prisen tilfaldt i 1990 5.b. for miljø i klassen og i 1991 begge indsko
lingsspor.

Hvem skal have prisen i 1992?
Er det din klasse? Hvis I har foretaget jer noget specielt i årets løb,
så lad os det vide, så I kan komme i betragtning til prisen. Den udde
les igen i år ved skolefesten.

for FOLFs bestyrelse
£1 slebet* t U m cl one

Elsebeth Vindahl

*************************************************

Deadline d. 23.feb.

