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°r9^s tøW
Tak for den dejlige opbak
ning, jeg har mødt i forbin
delse med min tiltræden som
skoleinspektør ved Rundhøj
skolen.
Den 1. nov. vil nok altid stå
som noget helt specielt for
mig. Både børn, ansatte og
forældre havde gjort deres
til, at dagen skulle være
noget helt særligt.

Egentlig var det en lidt un
derlig fornemmelse", sådan at
blive indsat, når man, som
jeg, jo allerede var ansat på
skolen i forvejen.

Men selvfølgeli
dag nu blevet
det er da også
endelige ansvar
ligger hos mig.

j er min hveren anden, og
klart, at det
for skolen nu

Min holdning til børn og un
dervisning på Rundhøjskolen
har nu ikke ændret sig.
Jeg mener stadig, at Rundhøj
skolen skal være en rummelig
skole, hvor der er plads
til, at vi kan være forskel
lige.
Vi skal også værne om de gode
traditioner, som er et sær
kende for Rundhøjskolen.
Jeg tænker her både på vores
store arrangementer og på den
evne børn, forældre og an
satte har til at løfte i
flok både når det gælder skole/hjem samarbejdet og fore
ningslivet i FOLF, men også
til daglig og når det gælder
vanskelige
situationer
som
kampen
for
skolens
over1 eve 1 se.

Alligevel skal vi til stadig
hed være på udkig efter må
der, som kan medvirke til at
forbedre vores gode skole.
Jeg

ser

frem

til

det

frem-

tidige samarbejde.

I den sidste tid har man i
aviserne kunnet læse om den
indholdsreform
på
folke
skoleområdet, som ligger i
forlængelse af.
Udviklings
rådet 4-årige virke og af de
mange udviklingsarbejder, der
er foregået i det regi.

Folketinget
skal
efter
en
høringsrunde så igang med af
file en ny folkeskolelov til.
Det udkast, der indtil videre
foreligger, peger på at ele
verne skal have sprog tid
ligere i deres skoleforløb,
at dansk og musik skal styr
kes, at natur/teknik skal ind
på de mellemste klassetrin,
at formålsformuleringen skal
ændres, at geografi, biologi
og historie optræder på andre
klassetrin end nu, at der
tilbydes prøver på to niveau
er i 9. og 10. kl., at lov
givningen
om
kursusdeling
bortfalder, at klassens time
forsvinder og en del mere.

Jeg kan kun opfordre til, at
man følger debatten om ind
holdsreformen, idet den helt
sikkert får stor betydning
for Rundhøjskolen og andre
folkeskoler.
Jørgen Gaarde
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Ny leder
Fredag den 1. november vajede
flaget atter over Rundhøj
skolen. Skolen var dårligt
kommet over sit 25-Ars ju
bilæum, før den igen klædte
sig i festdragt. Arsagen var
denne gang at skolen skulle
have ny inspektør. Som in
spektør indsattes Jørgen
Gaarde som har været viceinspektør i 4 år. Skolen får
således en
inspektør,
som
kender Rundhøjskolen godt, og
som vil føre dens mange tra
ditioner videre, samtidig med
at han vil fastholde den dy
namiske udvikling, som skolen
er inde i.
Dagen startede allerede kl. 7
om morgenen, hvor skoledirek
tør Birgit Darr forestod den
officielle indsættelse. Under
den fælles
morgenkaffe blev Jørgen Gaar
de på forældrenes vegne budt
velkommen som inspektør af

skolebestyrelsesformand Inge
Daugaard. På de ansattes veg
ne bød Pædagogisk Råds møde
leder Ole Åkjær velkommen til
et godt og frugtbart sam
arbejde .
Senere på dagen bød eleverne
deres nye inspektør velkommen
ved at en repræsentant fra
hver klasse overrakte Jørgen
Gaarde en rose, for derefter
at transportere ham hen til
Rundhøjhallen i en udsmykket
trækvogn. Dette skete gennem
en flagalle' som børnene fra
indskolingen dannede.
Efter festligheden i hallen
var der sodavand og is til
alle børnene, så det blev en
dejlig dag for alle.

Jørgen Skaftved

****************************************************************$
ANNONCE
*
*
HANEGAL
*
Tirsdag den 17.12 mellem 15 - 17, holder HANEGAL åbent hus

i anledning af

den forestående jul. Traditionen tro vil der

være mulighed for køb af glögg og æbleskiver, Vi glæder os til

*
*
*

at se jer.

*
Forældrerådet
*
:*****************************************************************

c*****************************************************************
ANNONCE
*
Er der nogle der vil sælge Barbiedukker til os i SFO HANEGAL?

*

Hvis du har nogle med tøj/tilbehør, så henvend dig til Gitte
+g Gitta i SFO

*
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Nyt fra skolebestyrelsen
Den 21 november 1991 blev der af
holdt det årlige fællesmøde mellem
FOLF, Addit/Rundhøj, forældrerå
det i Hanegal, skolebestyrelsen,
mødelederen for pædagogisk råd,
elevrådet og skoleledelsen.

Jørgen Gaarde bød velkommen,
især til repræsentanterne fra Hanaegal, der deltog for første
gang.

Da det sidste loppemarked kun hav
de været en betinget succes; ar
bejdsindsatsen målt med overskud
det, havde A/R ønsket at drøfte
forslag om alternative indtje
ningsmuligheder. Det er nødven
digt med en kapitalindsprøjtning
engang imellem til hytten. Måske
ikke så meget til den daglige
drift, men mest når der skal an
skaffes større ting.
A/R havde talt om at arrangere en
forårsfest eller et forårsmarked
med musik, boder og forskellige
aktiviteter. Eventuelt kunne man
man udleje standpladser til in
teresserede fra området.

Man talte om at der evt kunne ar
rangeres julemarked i Addit, hvor
man f eks kunne sælge juletræer.

Sponsering fra virksomheder til
nyanskaffelser af f eks møbler til
Addithytten eller til en del af
den daglige drift blev også berørt.
Hytten er traditionelt ikke fuldt
udlejet om vinteren. Der blev talt
om at annoncere ledige perioder i
skolebladet og i Hold å Holme.

Det undervisningsmateriale der ligger
i Addit, blev foreslået opdateret
så det kunne sendes ud til de øvrige
skoler i Arhus med henblik på at
udleje hytten til lejrskoleophold.

Efter denne debat fulgte en orien
tering fra de forskeligge gruppe
ringer .

Der er arbejde igang om renovering
af skolegården. Der har været talt
om det i en årrække. For 6 måneder
siden fik vi stillet en arkitekt
til rådighed af kommunen. Mette
Lade hedder hun. Hun har nu udar
bejdet et skitseprojekt og et
økonomisk overslag. Projektet vil
komme til at koste ca 500 000 kr.
Skolegården er tænkt inddelt i
4 enheder/rum, der hver for sig
skal omkranses af bøgehække. Jør
gen Gaarde og Henrik Sørensen
vil skrive ansøgninger til for
skelige fonde og forsøge at
få penge ind ad den vej. Ren
tegningerne af projektet ud
stilles til Luciafesten den
7 december. Læs den nærmere
omtale af projektet andetsteds
i bladet.
Skolen har haft møde med Fri
tids- og Kulturforvaltningen.
Skolen skal i fremtiden selv
stå for administrationen af
udlejning af lokaler. Pt bru
ger 22 forskellige foreninger
og grupperinger skolen.
Der er pt 360 elever på skolen.
Dvs uændret i forhold til den
gang, der var tale om skolelukning. Hvis man skal tro po
litikerne, har de da heller ik
ke i øjeblikket planer om at
lukke skoler.

I den kommende måned vil Gaarde
besøge børnehaver i området for
at orientere om skolens kvalite
ter med henblik på naturligvis,
at få rigtig mange nye børnehave
klasseelever næste år.
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Min skoletid
Helvede er løs i Svendbølle

Resumé: Erik, der gär i 7 d pä
Svendbølle skole, kom i sidste
afsnit for sent i skole. Forse
elsen blev afregnet kontant med
en pä siden af hovedet. Matema
tiktimen er nu begyndt. Blækreg
ningen skal afleveres. Erik har
ikke lavet sine lektier. Hyænen
nærmer sig bordet, hvor han sid
der. Afsløringen er nær.

Erik hadede fletninger og især
när de sad pä piger og han mente
at ligninger var dræbende kedeli
ge. Erik mistede derfor hurtigt
koncentrationen og drømte sig ned
i skolegården. Alle børnene fra

Afsnit 2 Størens hund fär mæslinger

Frk Hvas, eller hyænen som hun
blev kaldt stod nu foran Eriks
bord. ”Fä sä det hæfte frem!
For du vil vel ikke fortælle
mig, at du ikke har lavet blæk
regning?", sagde hun olmt. Erik
blev lige sä rød i hovedet, som
et postbuds røde jakke. ”Nøh,
Nej - Ja, det vil sige, jeg hav
de faktisk lavet kladden, men sä
kunne jeg ikke finde mit hæfte.
Egentlig tror jeg, at min hund
har spist det", nærmest hviskede
Erik. "Det er nu alligevel den
mest ändssvage undskyldning, du
er kommet med til dato", gryntede
hyænen og fortsatte: "Du afleverer
det i morgen tidlig, og sä skriver
du samtidig 50 gange "Jeg har ikke
lavet blækregning fordi min hund
har spist mit hæfte”.
Et latterbrøl drønede gennem klas
sen. ”Kan man sä fä ro. Den næste
der larmer ryger udenfor døren”,
nærmest räbte hyænen. Erik åndede
lettet op. ”Det slap jeg billigt
fra”, tænkte han. Bent, der var
Eriks sidekammerat hviskede:"Du er
ikke rigtig klog. Tænk hvis
hun havde fundet ud af, at du slet
ikke har nogen hund”. Erik svare
de ikke. Frk Hvas var begyndt at
skrive en ligning op pä tavlen.
Da hun var færdig, sagde hun:
"Nä Karen, hvad skal vi sä gøre
for at komme videre". "Vi skal
opløse ligningen i faktorer”,
svarede Karen fromt, medens hun
ligesom tilfældigt nussede sine
lange lyse fletninger.

7 d var ved at male store blomster
ranker på et plankevræk. Det var
meget smukke blomsterranker.
Blomsterne var røde, gule, grøn
ne og mange andre flotte farver.
Erik tog en pensel og en bøtte
rød maling og startede med at ma
le. Pludselig fik han øje pä
skoleinspektørens lille hund. Det
var en mærkelig lille blegfed
skabning. Det var et gadekryds.
Ingen kunne imidlertid finde ud
af, hvad det var der havde mødt
hinanden i det kryds, men alle
eleverne var enige om, at Størens
hund var den grimmeste i byen.

"Skal vi ikke fikse Delle lidt
op", spurgte Erik henvendt til
Benny. Benny grinede. Delle kom
luntende lige sä stille hen til
dem. Det var meget dumt gjort
af Delle. I et nu greb Benny
fast i Delle. Erik gik straks i
gang med at male femkronestore
fletter på Delles hals og ryg.
Den stakkels hund hylede og skreg.
Omsider slap den fri af Bennys
favntag. Den drønede væk mod den
anden side af skolegården.
"Den er bare helt flot nu, selv
om den ser ud som om, at den
har fået mæslinger", sagde Erik.
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"Det er noget forbandet svineri.
Hvordan kan I være så lede over
for et levende dyr. I skulle selv
prøve”, sagde Flemming. Gemytter
ne faldt lidt efter lidt til ro,
og børnene malede videre, indtil
Kirsten sagde: "Nu kommer Støren,
og han ser helt vild ud". Erik
vendte sig om og gøs. Støren lig
nede ganske rigtigt en efterårstornado i Den Mexikanske Golf.
Egentlig løb han, mere end han
gik. Han havde klar retning mod
plankeværket og den lille gruppe
fra 7 d. Han så arrig ud. Rynkerne
i hans ellers toogtresårige pande
var på det nærmeste rettet ud og
hans øjne lynede som glødende kul
stykker. Ja, han så faktisk ud
som hr Olsen havde set ud, da Erik
havde lavet 10 cm lange frynser i
benene på sine nyeste coboybukser.
"Hvem maler med rød maling”, råbte
inspektøren, da han var nået hen
til gruppen. Erik så sig hurtigt
omkring og stivnede. Han var den
eneste. Ja han var den eneste der
havde rød maling på hænderne. In
spektøren kom efter en hurtig under
søgelse til det samme resultat.
”Erik kom her hen din skrækkelige

ondskabsfulde dyreplager". Erik gik
med ubeslutsomme skridt hen mod
skolens almægtige leder.

"Sang”, sagde det. Erik för op og
opdagede, at han stadig havde ma
tematiktime. Hyænen havde banket
sin pegepind ned i bordet, hvor
han sad, fordi han havde siddet
med albuerne på bordet, for at
støtte sit drømmende hoved.
"Erik, så tag dig dog sammen.
Når 3 x er lig med 9, hvilken
værdi har x så?” ”Det er da 3”,
svarede Erik omsider. Man kunne
kalde sig Erik Den Lykkelige
tænkte Erik. Han var nemlig me
get glad og lettet over, at det
med Delle kun var noget han hav
de drømt.
Klokken ringede! Eleverne gik ud
af klasseværelset. Erik gik lang
somt og besindigt. Han skulle jo
hen på lærerværelset og hente sin
eftersidning. Nu var ham ved døren
til lærerværelset. Han tog en dyb
indånding og bankede på. Lærer
Hansen flåede døren op. ”Hvad vil
du", vrissede han.

(fortsættes i næste nr)
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Pænt overskud fra bankospillet.
Ca 3 600 kr. Med henblik på at
få flere forældre til at melde
sig ind i Forældre- og Lærer
foreningen (FOLF), vil man lave
en lille stand ved Luciafesten.
(Hvis du ikke allerede er med
lem, så bliv det dog! Hvad er
din undskyldning for ikke at
være det. Redaktionen).
A/R er ved at få fremstillet
en ny brochure vedrørende Addithytten. Hyttens soverum og den
store entre er lige blevet malede
og tapetserede. Der er også fore
taget lidt hækplantning.

Der er julefest i Hanegal den 17
december 1991 fra kl 15-17 med
æbleskiver og glögg.

Skolebestyrelsen har siden sidst
især arbejdet med problemerne om
kring det seneste sparekatalog.
Der er fra forvaltningen udsendt
en statusrapport og en perspek
tivplan vedrørende kommunens
skoler. Bestyrelsen har sammen
med samarbejdsudvalget afgivet
en udtalelse til forvaltningen.
Dette blev nævnt i det sidste
nummer af skolebladet. Når den
endelige rapport fremkommer fra
kommunen vil der blive nærmere
orienteret herom. Derudover har
bestyrelsen bla udarbejdet prin
cipper for vikardækning, med
delelsessystem, tilsyn med ele
verne i frikvarterene, fagog timefordeling. Derudover
er der gået meget tid i for
bindelse med indsættelse af ny
skoleinspektør, ligesom der
vil komme til at gå en del tid
med at ansætte ny viceinspektør.
Mht møde med klasserådene blev
det foreslået at man kunne ar
rangere det som en foredrags
aften i et samarbejde mellem
skolebestyrelse, FOLF og pædago
gisk råd.

Det blev også foreslået at man
kunne arrangere årgangsmøder,
med et oplæg/tema til diskusion. F eks på andet klassetrin

om mobning eller på sjette/syvende klassetrin om pubertet
og kriminalitet.

Man kunne også forsøge sig med
skriftlige spørgsmål ved for
ældremøder. Giver en god debat.

Pædagogisk råd har søgt om stu
diekreds om hvordan formålsfor
muleringen bliver omsat til
pajiagogisk praksis.

Der blev talt om elevdemokratiet
fungerede på skolen. Hvordan
får vi mere gang i elevrådsar
bejdet. Som midler hertil blev
foreslået afholdelse af en
minikonference/et fremtidsværk
sted for elevrødderne.

Det blev nævnt at der var planer
om at oprette et lokalråd i Arhus
Syd. Der er nedsat en arbejdsgrup
pe, som vil indkalde til et stor
møde i foråret. Nok god idé hvis
vi som skole/lokalt kulturcenter
skaffer os indflydelse i rådet.

Jørgen Gaarde takkede herefter
for den gode debat, hvorefter
mødet sluttede og lyset blev
slukket på lærerværelset.

Referent
Henrik
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Skolegården
Vedrørende renovering af sko
legården, mødtes skolegårds
udvalget,
tirsdag
den
12.
november. Vi beskæftigede os
med følgende punkter. Arki
tekt Mette Lades projekt (tegninger,
beskrivelse
og
prisoverslag). Ansøgninger om
fonde, - formidlingen af Met
tes arbejde, - hvad der vide
re skal ske.
Mette præsenterede sit pro
jekt, gående ud på at gøre
skolegården
mere spændende
og knap så stormomsust. Kort
fortalt går projektet ud på
at opdele skolegården i fire
"haver" med hver sin egenart/
funktion, alle omkrandsede af
en bøgehæk og beplantede med
et antal træer (evt. spids
løn). Den første "have" er en
legehave. Skolegårdens lege
redskaber /faldunderlag bliver
omkrandset af en hæk, et løn
netræ bliver sat i hver hjør
ne. Sådan! De øvrige haver
har den samme størrelse, og
opbygning, ca. 12 meter på
hver led. Den anden have er
også mest til leg, indholdet
er sanunderlag med diverse
emner egnede til at klatre,
kravle og balancere på. Den
tredje have har nogle bænke
og et podie egnet til musik/underholdning eller blot af
slapning og konservation. Den
fjerde have er indrettet med
æbletræer.

tagelse .

Formidling af Mettes arbejde.
Den 7. decemver afholder sko
len den
årlige
Luciafest.
Udvalget besluttede at pro
jektet, passende kunne blive
præsenteret for forældre og
børn m.v. i den anledning.
Der vil blive opstillet en
"bod"
(som
foruden
nævnte
skolegårdsprojekt, også vil
kunne orientere om FOLFs ar
bejde
Det sidste punkt omhandlede
hvad der videre skulle ske.
Kort fortalt - at gå de kom
munale myndigheder for at få
projektet godkendt og financieret.

Niels Drost

Prisen, for alle disse her
ligheder, ligger omkring 1/2
mill, kr.. Såfremt ikke alle
pengene kan skaffes, vil dele
af projektet kunne sættes i
værk, og sidenhen færdiggøres
i takt med de økonomiske mu
ligheder. Udvalget, som be
står af Lis Vinge Madsen, Ole
Lindquist, Henrik Sørensen og
undertegnede
(forældre)
og
Jørgen Gaarde (sk), var enige
om at Mettes forslag til sko
legårds
renovering,
skulle
støttes og anbefales til ved

Deadline d. 23. jan.

