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RUNDHØJSKOLEN

Rundhøjskolen fylder 25 år tirsdag den 8.10.91.
Den 8. oktober 1966 blev Rundhøjskolen officielt indviet. Men 
allerede to år tidligere, havde man været igang med at drive 
skole her på stedet

Skolen og bygningerne var dengang det mest moderne, som nogen 
kommune i Danmark kunne fremvise.

Aldrig havde en skole været så dyr at fremstille. Ingen andre 
steder havde man anvendt beton og træ på lignende vis.
Ja, faktisk var bygningerne så anderledes og moderne, at 
arkitekter og planlæggere fra flere steder i verden, valfartede 
hertil for at kunne danne sig et personligt indtryk af byggeriet.

Fra første færd har Rundhøjskolen sydet af aktivitet. Således 
blev Forældre- og lærerforeningen skabt, over et år før end selve 
skolen kunne indvies.
Musikken har præget skolens dagligdag og de festlige lejligheder. 
Kor, orkester, koncerter og optræden har været, med til at tegne 
billedet af en musisk og kreativ skole, hvor oplevelsen og 
barnets udfoldelse har været i centrum.

Rundhøjskolen har været en meget aktiv og initiativtagende del 
af lokalområdet. Det er blevet til oplysningsforbund, aktivitets
grupper, ungdomsskole, samarbejde med idrætten, "Vi kan sammen 
gruppen", "Hold af Holme" og meget, meget mere.

Fornyelse og udvikling har præget skolen før, ligesom det præger 
skolen i dag. Det gør det altid sværere for den enkelte lærer, 
når han eller hun bevæger sig ud for, på den måde, "at indtage 
nyt land". Man får i højere grad brug for at kunne begrunde den 
undervisningsform, man har valgt, og stiller sig mere sårbar an 
overfor kritik.
Omvendt medfører det, at der stilles spørgsmål til læreren og 
dennes undervisning, en bevidstgørelse og udvikling hos den 
enkelte, som er til gavn for undervisningen.

Rundhøjskolen er altså til stadighed en levende og aktiv skole, 
som igennem sit daglige liv, ønsker at dokumentere, at dar er 
brug for den, også de næste 25 år. / /
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AKTIVITETSGRUPPERNE er nu 
godt i gang, det vil sige — 
vi har stadig leddige plad
ser på holdene.
Vores mandags bagehold bliv
er i år ledet af Marlene G. 
Nielsen fra 10. klasse. Mar
lene er desuden ansvarlig 
for tirsdagens formningshoId 
samt bo Id/badmintonholdet om 
fredagen, der dog først 
starter i forlængelse af ef
ter ar s fer i en.

Onsdag fortsætter Pernille 
og Line med showdance, hvor 
der også har været fin til
slutning .

in 
in 

iu

Bageholdet onsdag (3. og 4. 
kl.) bliver ledet af Jon Kr
ingel um og Christina Ander
en 9. a. - men v i savner en
tørre tilslutning. Vi håb- 
r, der vil møde flere, da 

holdet ellers vil blive luk
ket .

Madlavningsholdet har været 
lidt bedre besøgt, men stad
ige mange ledige pladser. 
Holdet, der er for 5. og 6. 
k1asser ne, b1 i ver 1edet af 
Lars M. Andersen 9. a og Tom 
Kr i stensen 9.b.

På samtlige hold er der - 
plads til lø — 12 børn. På
Showdance og Bold/badminton- 
holdet kan endnu flere del
tage .

Prisen i ar er lidt højere 
end tidligere, da tilskuddet 
fra stat og kommune ar meget 
forringet. Vi har sat prisen 
til kr. 50 (indtil jul - c a. 
12 gange), altså kr. 4 pr. 
gang.

Vi håber at ovennævnte får 
mange til at møde frem

På FOLFs vegne
Vibeke Krog Pedersen

Mandag:
Bagning fin kl. 15-17......................(bh. kl.- 2 kl.)
Tirsdag:
Formning fin kl. 15-17........ (bh. kl. og opefter)
Onsdag:
Bagning fin kl. 15-17............................ (3.-4. kl.)
Madlavning fin kl. 17-18.30.... (5. kl. og opefter)
Showdance kl. 15-16......................... (begynder)
Showdance kl. 16-17................................(øvede)
Fredag: 
Boldspil/Badminton fin kl. 14 -15............ (alle)
Boldspil/Badminton fra kl. 15-16............. (alle)
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Rundhøjskolen fylder 25 år

Ester Kjær tager imod sin første klasse i 19664
Zlk ja! - Kan man nu forstå, at det er 

25, ja faktisk 27 år, siden det hele be
gyndte?

Det skete nemlig den 10. august 1964, 
da 4 lærere, skoleinspektøren og skole
kommissionens formand, pastor Pilgaard, 
i den endnu ufærdige samlingssal, der se
nere blev til lærerværelset, tog imod en 
forventningsfuld flok, bestående af to 1. 
klasser, en 2. klasse, to 3. klasser og en 4. 
klasse samt deres forældre, og med bekla
gelse måtte meddele, at de kunne gå 
njem igen i en hel uge, fordi byggeriet 
ikke var færdigt til tiden!

Der var kun hovedfløjen (uden side
fløje) og gymnastiksalen med en stump 
skolegård imellem. Der var ingen pedel, 
ingen viceinspektør eller skolesekretær, 
så inspektøren måtte selv sørge for tavle
kridt, toiletpapir og alt det andet nødven
dige. Og på kontoret var der en skrivema
skine og en spritduplikator til rådighed! 
Hvordan mon det ville gå t dag?

Men vi kom da igang, og godt igang. 
Det hele var jo så nyt og spændende, og 
lige fra starten havde vi lagt op til, at vi 
alle: Elever, lærere og forældre var fælles 
om opgaven, og at succes eller fiasko af
hang af, om hver enkelt gjorde sit til, at 

det skulle lykkes. Og her var vi enige, skal 
jeg love for! Det hele gled som i olie, og 
begejstringen kendte ingen grænser.

Vi fik hurtigt stablet en Forældre- og 
Lærerforening på benene, og ideerne og 
visionerne manglede ikke. Foreningen la
vede sammensangs- og foredragsaftener i 
hobetal og var meget aktiv ved vore Lucia- 
og forårsfester, der samlede alle i gym
nastiksalen og senere hallen.

Der blev stillet boder op, hvorfra der 
blev solgt kaffe, kager og tusindvis af styk
ker smørrebrød, som var smurt af flittige 
hænder i skolekøkkenet.

Det første loppemarked foregik på sko
len. Vi havde såmænd bl.a. en gammel 
Folkevogn til salg! Der var boder i skole
gården, der blev lavet revy (10 forestillin
ger!), og udbyttet blev ca. 11.000 kr., en 
formidabel sum dengang!

Det bedste ved det hele var, at ideerne 
fængede - og holdt sig, selv efter at den 
første begejstringsrus havde lagt sig.

Vi startede tidligt ud med tanken om 
at få egen lejrhytte. Vi samlede aviser, fla
sker og andet, og vi kørte Østjylland tyndt 
for at finde det helt rigtige sted. Jo, der 
var gang i den!

Uddrag fra jubilæumskriftet
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Nyt fra skolebestyrelsen
Sommerer er på hæld. Efter
år a t s st o ~ m e o g r e g n v e j r e r 
så småt begyndt. Sommeren 
blev trods alt lang, smuk og 
dejlig, selvom den lod vente 
□å sig. Udover det gode vejr 
oplevede vi også andet den 
sommer. vi fik et såkaldt 
"sommerzhock”. Dat skete da 
skolen, og alle med tilknyt
ning dertil modtog meddelel
sen om. at Jørn Skovsgaard 
havde opsagt sit lederjob 
til fordel for et job som 
skoledirektør i det sjæl- 
1andske.

Apros apr o s embecskontor, så 
følte Jørn vel ikke lige— 
frem., at det var der han 
skulle opholde sig, hvis det 
ikke var strengt nødvendigt. 
Jørn ville lave skole. Ja, 
han ville se fremtiden i øj
nene .

Skolen er inde i en rivende 
udvikling. Vi har nu fået en 
formålsformulering.Nu må vi 
så i fællesskab se at få sat 
kød og blod på de smukke 
ord. Man siger, at det er 
svært at spå, især om frem
tiden. Det kan der være nog
et om, men skolebestyrelsen 
er ihvertfald af den opfat
telse, at skolen kan blive 
endnu bedre, end den er nu. 
Vi vil sammen med skolens 
ledelse, lærere. elever og 
ikke mindst forældrene gøre 
vores til det.

Men tilbage til Jørn. Jørn 

mestrede samarbejdets kunst. 
Ikke med flipskjorte, jakke 
og slips, for den slags 
brugte Jørn ikke sin som
merløn på, og det er ganske 
vist. Nej samarbejde via 
dialog, det var Jørn. Han 
skabte et godt klima på læ
rerværelset og blandt elev
erne. Jørn var konsekvent. 
Man vidste, hvor man havde 
ham.

Det jeg har skrevet lyder 
som en nekrolog over en af
død slægtning. Egentlig er 
det slet ikke ment på den 
måde, for Jørn lever da hel
digvis i bedste velgående. 
Udformningen har indlægget 
nok mest fået, fordi jeg med 
mange andre føler, at Jørns 
bortrejse har efterladt et 
tomrum. Jørns ånd oser på 
gangene og hans fingeraftryk 
er at se overalt.

Da chocket havde foretaget 
sig og lederstillingen var 
slået op, modtog vi en lang 
række ansøgninger fra skole
folk, som mente, at de kunne 
fyIde i nspe k t ør sk oene ud. 
Skolebestyrelsen ledte og 
ledte. Hvor var ham eller 
hende, som havde de vision
er, det ”gå på mod” og den 
styrke, som vi mente var 
nødvendigt for at videreføre 
den igangsatte pædagogiske 
udvikling. Vi havde flere 
lovende emner til samtale og 
måtte efter en stund erken
de, at den vi søgte var 
snublende nær.

Skolebestyrelsen har i enig
hed til skolevæsenet ind
stillet Jørgen Gaarde som 
skoleleder, da vi mener, at 
han er det bedste bud på at 
videreføre skolens traditi
oner, ligesom han har visi
oner for skolens fremtid, 
der harmonerer med både per
sonalets og bestyrelsens øn
sker. Skolevæsenet vil her
efter lave en indstilling 
til byrådet, som har den en
delige beslutning vedrørende 
ansærreisen.

Få sko1©bestyre]sens 
Henrik Sørensen
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