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er meget friere end hidtil.
Vi kunne således godt vende 
op og ned på mange ting - og 
det kribler da også lidt i 
fingrene efter at prøve de 
nye muligheder af.

Så er det blevet forår, og 
med foråret kommer planlæg
ningen af det kommende skole
år.

Det burde jo efterhånden være 
en rutinesag når det er 5. 
gang man skal i gang med pro
ceduren; men jeg har nu væn
net mig til, at hver runde 
med planlægning af skoleår 
har sine helt specielle ka
raktertræk - sine specielle 
hurdler, som skal passeres 
før vi kan holde sommerferie 
med god samvittighed.
I år har det naturligt nok 
været sparerunden, som har 
givet kold sved på panden - 
hvor mange timer ville vi 
overhovedet få at holde skole 
for -og hvor lang tid ville 
der gå, inden vi fik mulighed 
for at gå i gang med planlæg
ningen. Hvordan ville beskæf
tigelsen på skolen blive 
hvor mange klasser skal skif
te lærer osv... osv

Mange af disse ting er nu 
afklaret skolens tildeling af 
timer giver beskæftigelse til 
35 lærere, og det er efter 
omstændighederne et godt re
sultat, fordi det betyder, at 
kun én stilling er "på vip
pen" . Således kan vi planlæg
ge skoleåret næsten som vi 
plejer, og de lærerroke
ringer, der kommer - de kom
mer fordi, at vi af den ene 
eller anden grund har valgt 
at lave dem.

Imidlertid er det jo alvorli
ge sager vi arbejder med, og 
større forandringer bør for
beredes grundigt og drøftes 
grundigt igennem i pædagogisk 
råd, samarbejdsudvalget, be
styrelsen og sammen med sko
lens elever og forældre.
I skrivende stund er det un
der 14 dage siden, at vi mod
tog timebevillingen og nogle 
af de timer, som vi skal bru
ge i specialundervisningen, 
er endnu ikke fremme som be
villing. På den baggrund vil
le det være lidt hasarderet, 
at kaste skolen ud i en stør
re omvæltning.

Det er vi enige med bestyrel
sen om.

Den planlægning 
rummer derfor 
forandringer i 
sidste år; idet 
det er vigtigt 
indskolingen, 
frivillige musik 
tive fag højt.

vi laver i år 
kun beskedne 
forhold til 
vi synes, at 

at prioritere
10. kl., den

og de krea-

Så har vi til gengæld et helt 
år til at sondere de nye mu
ligheder i, holde de nye mu
ligheder op mod vores målsæt
ning og forberede ændringerne 
grundigt.
Men altså meldingen fra os 
forud for planlægningen af 
næste skoleår er; Næsten alt 
ved det gamle.

Vi regner med, at planen er 
klar til sædvanlig tid - selv 
om vi er startet noget senere 
end vi plejer.

Noget nyt er det, at timernes 
fordeling på klasser og fag
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Suk.
Vi har med STOR bekrymring kunnet konstatere, at børnene 
får flere og flere huller i tænderne (hvorfor mon? ) og 
flere huller betyder uvilkårligt flere besøg på tandklinik
ken og at børnene møder op til de aftalte tider!
- og det er her der lyder et stort hjetesuk fra os!- vi kun
ne altså godt tænke os lidt større forældreopbakning m.h.t. 
de tider vi aftaler med børnene. Det er nemlig ikke altid 
muligt for os at kalde dem i klasserne, f.eks. i emneuger 
og desuden er vi kede af at forstyrre undervisningen unødigt

DERFOR : kontakt os venligst med det. samme I opdager en 
tabt fyldning o.s.v. og ikke først,når barnet får ondt, og 
helst så tidligt på dagen som muligt, så vi 
le samme dag.

med stort TANDSMIL
fra os på tandklinikken

kan nå at behand-

Min skoletid

"Tiderne skifter ei stort 
kun flosklerne vexle med mo
den"

I SKOLE UNDER BESÆTTELSEN

Når jeg skriver om 2. ver
denskrig og skriver "besætt
elsen" er det fordi Danmark 
jo slet ikke var i krig. Det 
er noget man har fundet på 
bagefter, for at Danmark ku
nne fedte sig ind i FN. Hol
dningen var den samme under 
Golfkrigen. Danske soldater 
må sandelig ikke slås for 
fred og ret. De risikerer jo 
både at komme til at bløde 
og at få krudtrøg i hovedet 
- så de både skal forbindes 
og vaskes. Nej — bliv hjemme 
hos moar — det er så hyg
ge 1 i g t.

Vor skoleleder var en Quinde 
og skolen ligger ved Arhus 
å. Omkring denne quinde vox — 
ede og groede livet i glæde 
og en masse lærte vi af hen
de og de dygtige lærere hun 
valgte. I fjerde eller femte 
klasse havde vi en ide. Den
ne skoleleder, fru Nordby, 
ville vi be tage til Berlin. 
Så skulle hun nok forklare 
Hitler, hvilken løgnagtig, 
sortsnusket lille laban han 
var - og så ville han bare 
blive til en lille spytklat 
på gulvet i førerbunkeren. 
Vi vidste godt, hvilken side 
vi holdt med.
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Der var osse 
Hende havde vi 
men vi vidste

endnu ikke - 
godt, at hun

lavede bomber til modstands- 
drengene. Så en dag var hun
væk. Der < 
Endelig en 
saml ingen,

gik nogle måneder, 
i dag, til morgen-

t>y. 
øst

at hun havde 
rygte: at

e fru Nord- 
hørt et 1 —

Tysi kquinden

land. Så sang
den var k 1 ar .

til et andet 
vi Kongehymnen 
Fru jepsen

Og der Tik jeg m 
ide. Disse Tanger 
rikanske cigaretter
Kors I Danm.

havde arne— 
Tra Røde 

havde vi 
h jern til

moar.
brød".

"Lad os Tå bagt noget 
Dette skete. Mig på 

med brød — ned til
Tange) ne — men gemme mig bag
en busk p.g.a. de 
ter. Et ubevogtet 
viser brødene Tor 
de Tatter straks.
Cigaretter
Det var ji

tyske vag — 
øjeblik — 
Tangerne — 
Brød ind.

sen havde ligget med en tor

nu
j over øresund og 
ly i Sverige.

Bygningen til venstre for
skolen, Kunstbygningen, blev
brugt aT den tyske hær. Der 
var altid to tyske vagter 
udenTor. En dag var vi et 
kylder aT børn, som gik Tor- 
bi. Pludselig, under megen 
spektakel og tyske udråb, 
tog den ene ladegreb på sit 
gevær og pegede på os. Vi 
strøg ind i skolegården og 
var ved at tisse Tiere gang — 
e. Fra skolegården kunne vi 
godt se vagten. Han stod og 
grinede og lavede ansigter 
aT os. Fra da aT begyndte vi 
Taktisk helt godt at ku* li— 
'de vagter. Vi lavede osse 
ansigter til dem.
I og omkring ridehallen hav
de den tyske hær samlet rus
siske og polske Tanger bag 
høje gitre og masser aT pig
tråd. De blev skam pænt be
handlet, men var under skarp 
bevogtning. Sommetider cyk
lede jeg ned og så på dem.

blev 
det 
dste

bagt
ud. Fede t 
så godt, at 
mange brød.

jeg, at de tyske vagter
Men

Min største hjelper var min 
Far, han havde været oT- 
Ticer.. Der var ikke noget 
med: "Det må du ikke" - "Det 
er 1 ivsTar1igt". Tværtimod. 
Jeg Tik en extra gang træni
ng mangen en gang i hvor
ledes man kryber Trem, mod 
Tronten. Dertil Tik jeg at 
vide, at jeg skulle holde 
min kæTt, at jeg blot måtte 
give, men ikke sælge cigare
tter, og at jeg sandelig må
tte huske, at vi skulle se 
hinanden til aTtensmå1tidet. 
Det børn nævnes, at min Far 
ikke røg cigaretter.
ETter besættelsen i 19^6 kom 
de Tørste engelske cykler 
til ßrhus. Der var blot Tyr — 
re i alt, Min Far købte een 
aT disse til mig

Ole Dyrberg
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9. A i Prag

Fra den 7.-12, april var 9.a 
på tur til Prag med vores 
lærere Kirsten Skou Jensen 
og Per Graversen. Vi havde 
talt længe om, hvor vi skul
le tage hen, og Prag blev 
valgt som destination for 
vores studietur, fordi en 
stor del af klassen gerne 
ville se et østland, inden 
det blev alt for påvirket af 
Vesten.

Da vi havde brugt vores 
lejrskolebudget sidste år, 
måtte vi selv tjene penge 
til turen. Vi solgte pizza 
og nøgleringe til Luciafes
ten. Vi lavede amerikansk 
lotteri til skolefesten og 
uddelte månedsbladet "Hold 
af Holme". Med til for
beredelserne hørte, at læse 
om Prag og Tjekkoslovakiet.
Vi fik desuden en hel masse 
fortalt af andre besøgende i 
Prag .
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Søndag den 7. april mødtes 
vi ved 9-tiden under uret på 
Arhus H. Herfra gik turen 
til Fredericia, hvor vi 
skiftede tog til Hamburg Al
tona. Efter en times venten, 
som vi udnyttede til at spi
se aftensmad på den nærmeste 
McDonald. Liggevognstoget 
til Prag var en blandet for
nøjelse. Midt om natten, 
bedst som man ligger og sov
er sødt, bliver døren revet 
op og nogen skriger PAS KON
TROLLE ! ! ! . Da morgenen gry
ede, kørte vi ind i Prag. På 
Prags hovedbanegård blev vi 
modtaget af vores guide Vac
lav.

Vaclav skulle vise os rundt 
i Prag og omegn i de 4 dage, 
vi var i byen. Vi kunne tale 
med ham på tysk, så vi fik 
brug for vores tyske gloser! 
Vaclav er 25 år og studerer 
økonomi på femte år, men p.— 
g.a. systemskiftet skal han 
nu til at starte helt for
fra. Vores hotel lå et styk
ke udenfor centrum. Her kom 
vi ud ved først at tage un
dergrundsbanen og så en bus. 
Hotelværelserne var af en 
udmærket standard, så her 
var der ikke noget at klage 
over.
Prag er en pragtfuld by. Den 
ene flotte bygning efter den 
anden. Utrolig mange tårne, 
slotte, kirker og broer over 
floden Moldau. Nogle af de 
ting vi så i Prag var:, 
Krudttårnet Karlsbroen, Na— 
tionalmuseet, Rådhuset, Det 

Astronomiske ur, Tyco Brages 
grav. Hovedbanegården, Den 
jødiske synagoge og kirke
gård, en masse tjekker og 
meget andet.
Vi var på en heldagstur til 
Teresin. Her ligger der en 
gammel fæstningsby, som tys
kerne under krigen brugte 
til koncentrationslejr og 
kaldte den for Terezien- 
stadt. Vi besøgte kun den 
politiske lejr, for i den 
jødiske boede der folk igen. 
I den politiske lejr var der 
mange enmandsceller, hvor 
der var nogle, der havde væ
ret lukket inde i 20 år. I 
et rum på størrelse med læ
rerværelset sad der ca. 500 
fanger med kun to toiletter. 
De levede på sultegrænsen, 
sådan blev lejren bare ved, 
celle efter celle. På murer
ne inden i lejren var der 
nogle helt groteske skilte, 
hvor der stod "Arbeit macht 
Frei". Meget uhyggeligt. Man 

fik kuldegysninger ned af 
ryggen, når man læste det.
Vi gik også igennem en 500 
m. lang underjordisk gang, 
som fangerne skulle gå igen
nem, når de skulle til hen
rettelsespladsen. Teresin 
var på en gang både spænden
de og skræmmende på grund af 
Nazi tysk 1ands forsøg på at 
udslette jøderne fra ver
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denskortet.

Den sidste dag vi var i Pra- 
g, havde vi fri om eftermid
dagen til at "brende" vores 
sidste Kurona'er af, da de 
ikke kunne veksles tilbage. 
Alle købte en masse fjollede 
ting. F.eks. var der nogle, 
der købte hæslige hatte, men 
vi morede os bare. Andre 
købte plader, som også var 
meget billige.

Om tjekkoslovakkerne er der 
at sige, at de er venlige. 
En fuld tjekkoslovakke, lar
mende eller affaldssmidende 
tjekke er et særdeles sjæl
dent syn. Vi syntes dog, at 
mange mennesker på gaden og 
i undergrunden så lidt tris
te ud. Vi fik at vide, at 
det er fordi alle priser på 
varer stiger hele tiden. Det 
eneste der ikke stiger er 
deres løn. Det var sikkert 
ikke det de regnede med ef
ter kommunismens fald i '89.

Om maden havde vi frygtet 
det værste, men den viste 
sig at være meget delikat - 
mente hovedparten af flok
ken. Det mest specielle vi 
fik at spise var skinke med 
peberrodsflødeskum. Til des
sert fik vi alle aftener 
pandekager. Den sidste aften 
blev de endda flamberet. På 
strøget kunne man overalt 
købe is og burgere fra små 
boder til billige penge.
Turen var vellykket. Vi fik 
set tilpas meget og slappet 
tilpas meget af. Vi havde 
frie tøjler til at være os 
selv. Det kan varmt an
befales at tage en tur til 
Prag. De fleste ting er bil
lige og gode. Tak til vores 
to lærere for en utrolig fed 
tur 

hilsen 9.a.
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tak til____
Til skolefesten holdt 9.a 
Amerikansk Lotteri til for
del for vores tur til Prag. 
Lotteriet blev en stor suc
ces, takket være de mange 
flotte gevinster. Vi vil her 
gerne sige tak til alle de 
forretninger og virksom
heder, der støttede os, og 
dermed gjorde det muligt

Holme Byvej:

Holme Cykel Center 
Holme Bkxiistcr

LB Sok-cntcr 
Holme G riil

BB Kommunikation 
Superbrugsen

Jensens Renseri

M-P. Bruuns Gade:

Bernina Syeksperten 
KT Radio

Aarhus Frimærkehandel 
Schweizer bager id

Japan Foto 
City Video

Jæger gårdsgade;

J.A. Antik
Skumgummimagasmet

Det Hvide hus 
Dyrenea Butik 

Kddcvangs Kiosk 
Stribeladen

Ortopæd nik Skomager i 
Kunathåndværkbulik

Rundhøj Centeret:

Bodegaen 
Unibank

Guldsmeden 
Legetøj & Kiosk 

Solkioakcn

Hans Brogen Gade.

Helsekost loi ret ningen 
Dylmcr Bogluitidcl

()dda vej:

Moselund Blomster 
Højbjcig Billcdccutcr

Pizza Bar

Holme Mølicvcj.

Maxi Kiosken 
Salon Jcnnctt 
Queens Arms

Fredriks Alle

Rowi
You and Mc 

HMV 
Halme

Kridthøj:

J K Isenkram 
Superbrugsen 
FTisøi salonen 

biskcluiudicicn

Gu kis med egn de:

Møller Pedersen 
Skatclrou.se 
Ki uger Foto

bredriksgnde:

AagcSkou Musik
Mugger 
I*ilmark 
Blå Kois

City Vest::

I .aura 
Schroder

Kaj Munks Vej:

Bageren 
Mmikckrocn

Strøget

Per Reumer 
lind ex

Viby Torv:

Ure og Optik 
Bknmtcr butikken

Viby Centeret:

legetøjsforretningen 
Oscar 
Mikkel

MR- Lønskou

Viby:

Amigo Sko
Vin og Tobak 

Toyota 
Chr. Østergård

Diverse:

Jonnas l<od & Skønhedsklinik 
Holme kro

Føl ex i Holme 
Bar now t Holme

Dan Bolig 
Texaco 

Micliacl Black 
Biksen (xå Pottemager toften 

Coca Cola 
O.(J. Hoyrr AA

BKl Katfe
Ijtuia i Rycngadc 

Dampvævcrict i Roscnkrantzgadc 
Pin ka ten på (’lcmcnst)ro

Maquat t

Skatclrou.se
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Månedens lærer

Månedens lærer

Redaktionen har modtaget en klage 
fra den mandlige del af lærerper
sonalet.

De mandlige lærere har med øje
blikkelig virkning krævet, at 
der straks tages skridt til, at 
skolens kvindlige lærere også 
hænges ud som månedens lærer.

Susanne Andersen har velvilligt 
stillet op på skydebanen.

Susanne! Man siger, at du i en 
række år har boet i København. 
Henning Greve siger endda, at 
han på tredie hånd har hørt, at 
du er født der. Har den baggrund 
været et handicap for dig?
Ja - og man er i starten af kar
rieren oppe mod stærke århusian
ske kræfter, når ordet "Københav
nerstang” gentagne gange bliver 
nævnt i situationer, hvor det 
set med mine øjne, ikke er rele
vant .

Nu vi snakker om handicaps. Kan 
du give dine kolleger og f o r æ 1 - 
drekredsen et godt tip om hvor
dan man skælder en elev på 
1 meter 80 cm ud når man kun er 
godt 1 meter 50 cm selv?
Ja - man vokser med opgaven og 
den gyldne regel: "Slå ikke og 
vær aldrig ond mod en. der er 
mindre end dig selv”.

året gentagne gange har ændret 
min tilværelse radikalt, idet J 
af mine drenge er født i juli 
måned.

Du underviser i OBS-klinikken. 
Fortæl hvorfor du gør det?
Da min højde og drøjde automa
tisk indbyder til respekt og da 
jeg temperamentsmæssigt er på 
linje med disse elever, passer 
dette job mig ganske glimrende.

Hvordan har du det med at være 
lærer i disse nedskæringstider?
Man lærer hurtig at sætte tæring 
efter næring. Dette til trods er 
det et daglig irritationsmoment.

Man siger at skoleelever i vore 
dage til tider kan være frække 
og uregerlige. Var du selv artig 
som barn?
Ja. alle der kender mig kan vel 
ikke være i tvivl om dette!

Ole Aakjær sang smukt under sko
lekomedien, men sig mig engang 
synes du, at han ligner en slag
ler?
Næh: Jeg synes mere han ligner en 
købmand med et meget stort salgs- 
ta i ent .

Er fodbold kunst?
Ja. man må betragte det som værende 
kunst, når 11 mand formår at holde 
mine ”5 mand" klinet til kassen uden 
tanke for moderens vé og vel.

Hvad ville du lave på skolen, 
hvis der en kom en lille mand 
ind pä lærerværelset og sagde: 
"Hej Susanne, her er 5 milli
oner ".
Hvis heldet skulle være med mig. 
ville jeg invitere alle mine kol 
leger til årets fest! Eleverne i 
8 a vile fä deres højeste ønske 
opfyldt. Ikke som mange ville tro, 
en ny klasselærer, men en tur sydpå.

Redakt i onen

Hvad mener du om foråret? Er det 
noget der er værd at tale om, e1 - 
ler et det stærkt opreklameret? 
Foråret har ikke den store be
tydning for mig, hvorimod efter
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Nyt fra skolebestyrelsen
På bestyrelsesmødet den 15.4 
var der to hovedpunkter: ti
meplanen og timestrukturen.

Timeplanen: På grund af det 
såkaldte sparekatalog er 
grundlaget for tildeling af 
timer til skolen ændret. Som 
noget nyt har skolebestyrel
sen fået større mulighed for 
at ompriotere, når blot min
imumstimeplanen overholdes. 
Dette bør selvfølgelig ske 
på baggrund af en dybtgående 
debat, som det bl.a. er helt 
naturlig at tage op i for
bindelse med formålsdebatte- 
n. F.eks. tidlig sprogindlæ
ring, priotering af deletim
er og valgfag i de store kl
asser m.m. Tænk gerne over 
det inden mødet med klasse
rådene den 28- maj.

En positiv ting er, at det i 
næste skoleår vil være muli
gt at tilbyde flere valgfag 
i 8.-9. klasse, som i in
deværende år har haft et be
grænset tilbud.

Da materialet for skoleåret 
91/92 er kommet meget sent 
ud, har vi ellers i år valgt 
stort set at fortsætte den 
eksisterende timefordeling.
Time strukturen: I de sidste 
år har det været praksis på 
Rundhøjskolen at lade (så 
vidt muligt) 1. og 2. time 
være 

sammenhængende. Dette har 
fungeret så godt, at der nu 
fra lærernes side er et øns
ke om, at udvide det til og
så at lade 3. og 4. time væ
re sammenhængende
De forældrevalgt medlemmer 
af skolebestyrelsen ønskede 
inden vi tog endelig be
slutning at høre lidt mere 
om erfaringerne. Vi fik en 
snak om det pædagogiske in
dhold. Det kræver meget af 
lærerne at køre en dob
beltlektion, men det giver 
større mulighed for for
dybelse i nogle emner. Klas
serne undgår noget spildtid 
omkring frikvartererne, og 
et eventuelt lærerskift in
denfor en dobbel tlektion fu
ngerer stille og roligt. 
Der vil kunne indlægges pau
ser, når det forekommer nat
urligt i undervis
ningsforløbet .Fri kvartererne 
bliver længere med mulighed 
for mere samlet leg (det er 
ikke nemt at organisere ret 
meget på 10 minutter). Be
styrelsen godtkendte forsla
get .

Bestyrelsesposter: Inge Dau
gaard blev genvalgt som for
mand og Henrik Sørensen som 
næstformand
Inge Daugaard

Månedens elev

Månedens elev: Brian Boye Skov 
Klasse: 9 B

Det siges, at Rundhøjskolen er 
er byens bedste skole. Kan du 
skrive under på det?
Nogen gange, men det er sjæl
dent .

Hvad er dit bedste fag? 
Matematik, fordi jeg interesse
rer mig for faget.

Har du gjort dig nogle tan
ket om, hvad du vil når du 
er færdig med skolen?
Ja, jeg skal på EU Handel oq 
Kontor.
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HwJ lavet du i ftitiden? 
Arbejder og tjener penge. 
Nogen gange dytker jeg motion, 
men det er sjældent.

Hvilken popruppe kan du bedst 
lide?
Jeg hører ikke pop, så det har 
jeg ikke spekuleret over.

Hvad er din livret?
Grill-mad. Det er det hurtigste 
og nemmeste. (Se Mehlsens indlæg 
i sidste nummer, hvor han tørt 
konstaterer, at "Fritter stadig 
er en hitter" blandt skoleelever, 
Red) .

Hvad er din bedste oplevelse nogen
sinde?
Aner det ikke, der har været så mange.

Som noget nyt, skal mdnedens elev 
svare pd nogle quizspørgsmål.

1. spørgsmål: Matematik. Du gåt i 
seng kl 8 og stTHer uret til klok- 
ken 9. Hvor mange timer har du sovet? 
1 eller 11 timer.
(Svaret var ikke helt rigtigt. Brian 
har ikke sovet overhovedet. Han har 
jo bare stillet sit vækkeur. Red).

2. spørgsmål: Geografi. Kan en mand, 
der lever i New York blive begravet 
i Søndre Strømfjord pd Grønland?
Ja, det kar. han godt, hvis han er 
grønlænder.
(Svaret var ikke helt rigtigt. Man 
begraver ikke mennesker, der lever. 
Hverken i USA eller pd Grønland, Red).

3. spørgsmål: Almen viden. Med en aske 
tandstikker i hånden går du ind i en 
mørk kælder. I kælderen står der en 
karbidlampe, en olielampe og en 
varmeovn. Hvad vil du tande først? 
Tændstikken.
(Det er bare godt Brian!!I,Red).

FERIEPLAN
Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 1991/92 (1. august 1991 - 
31. juli 1992) udgør 167 dage, heri medregnet alle lørdage samt søn- og helligdage.

Sommerferie 
Efterårsferie 
Juleferie 
Påskeferie
I- “J
St. Bededag
Kristi Himmelfartsdag 
Grundlovsdag 
Pinseferie 
Sosaerferie

(lørdag den 22. juni) - søndag den 11. august 
lørdag den 12. oktober - søndag den 20. oktober 
lørdag den 21. december - søndag den 5. januar 
lørdag den 11. april - mandag den 20. april 
fredag den 1. maj
fredag den 15. maj
torsdag den 28. maj
fredag den 5. juni
lørdag den 6. juni - mandag den 8. juni
lørdag den 20. juni - (søndag den 9. august)

De rurvnte dage inklusive.
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Rundhøjskolens 
Forældre- 
og læ erforening

HERVED INDKALDES TIL *
*

Ekstraordinær 
generalforsamling :

TIRSDAG d. 21. MAJ 1991 KL. 19. 3o på skolens lærerværelse. *

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE

2. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

3. EVT.

Som medlem af forældre- og lærerforeningen vil man have adgang 
mod forevisning af medlemsbevis (girokvittering) for 1990/91.

Med venlig hilsen0 *

BESTYRELSEN. *

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

Deadline d. 24. maj


