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fordi den stod på gulvet. 
Det så sjovt ud,og vi gri
nede.

så kun et æg.

J o k o B

I tirsdags var jeg ude på en 
bondegård.Fem grise tissede, 
kunne jeg høre. Louise 1a.
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RUNDHØJSKOLEN

Velkommen tilbage fra en for
håbentlig veloverstået påske
ferie .
Der er et langt spand af tid 
fra juleferiens slutning til 
påskeferien. Vi hører da også 
jævnligt både forældre og 
medarbejdere udtrykke ønske 
om, at der indføres en vin
terferie et sted mellem på
skeferien og juleferien. Kon
kret mærker vi også ønsket på 
den måde, at mange beder de
res børn fritaget i kortere 
eller længere tid således at 
familien kan holde en lille 
ferie sammen. Jeg har ikke 
hidtil oplevet dette som no
get større problem. Da jeg 
samtidig kan se, at ønskerne 
om fritagelse ikke knytter 
sig til nogen bestemt uge; 
men fordeler sig jævnt over 
slutningen af februar til 
midten af marts, er der ikke 
heri noget argument for at 
indføre vinterferie. Argumen
terne for en vinterferie skal 
således evt. søges i arbejds
miljøet for børn og voksne; 
men indtil videre er det alt
så holdningen i Arhus Kommu
ne, at vi ikke holder vinter
ferie, og skal det ændres 
kræves der en politisk be
slutning om det. Indtil det 
eventuelt måtte ske kan vi 
fortsat glæde os over, at de 
øvrige ferier er lidt længere 
end andre steder i landet - 
antallet af skoledage er nem
lig det samme over hele lan
det .

Om skolens formål.
Som de fleste ved har vi på 
skolen brugt en del tid på at 
formulere et formål for Rund
højskolen. I takt med, at der 
sker en decentralisering, 
bliver det nødvendigt for den 
enkelte skole, at definere, 
hvad man især lægger vægt på 
her. Ligeledes bliver det 
nødvendigt at sprede mere 
viden om, hvad der foregår på 
skolen, når mange aktiviteter 
afvikles under "intetsigende" 
betegnelser som "emneuger" og 
"værksted".
I marts måned havde vi et 
større arrangement for foræl
drerepræsentanterne i klasse
rådene, med skolens formåls
formulering som tema.
Andetsteds i bladet er der 
optrykt et referat af mødet, 
og det fremgår også heraf, at 
formålsdebatten i løbet af 
foråret skal føres ud i de 
enkelte klasser, således at 
alle forældre på skolen har 
haft lejlighed til at drøfte 
formålsformuleringen.
Derefter bliver der afholdt 
møde, for klasserådene igen - 
nu suppleret med klasselærer
ne og repræsentanter for sko
lens øvrige forældreorganisa
tioner .
I dette forløb håber vi, at 
formålsformuleringen får kød 
og blod. Jeg kan oplyse, at 
lærerne på en pædagogisk 
weekend har drøftet handle
planer, der skal hjælpe til, 
at undervisningen er i over
ensstemmelse med formålet. 
Men skolen er jo ret beset 
meget andet end undervisning, 
og formålsformuleringens hen
sigter kan ikke indfries i 
undervisningen alene. Derfor 
er forældrenes medvirken nød
vendig .
Vi håber, at I vil få en god 
og grundig debat om formålet, 
og at vi hermed får et godt 
grundlag for samarbejdet for 
vore børn og unge mennesker.
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Cykelhjelm
Rundhøjskolen deltager i den landsdækkende skolekonkurrence om brug 
af cykelhjelme. Det gør vi selvfølgelig først og fremmest, fordi 
vi håber, at vi herigennem vil få mange flere af vores elever til 
at bruge cykelhjelm, når de cykler. Når vi så gennem deltagelse 
i konkurrencen har mulighed for at vinde flotte præmier, ja det 
gør jo bare sagen endnu bedre.

Det er samtlige elever i 3.-4.-5.-6. klasse, der er tilmeldt. Der 
er foretaget en optælling i disse klasser for at fastslå, hvor amnge 
der nu bruger cykelhjelm. Dette varierer meget, lige fra ganske 
få i en klasse, til klasser hvor en stor del af børnene har cykelhjelm. 
Selvfølgelig fordi den yder en stor beskyttelse, og er med til at 
hindre mange alvorlige hovedlæsioner, men også fordi det kunne være 
flot, hvis Rundhøjskolen løb med en af de flotte præmier.

Den IS.4. - den 30.4. og den 13.5 vil der igen blive talt op, hvor 
mange elever der bruger cykelhjelm. Den skole, der procentvis har 
flest cykelhjelmsbrugere den sidste optællingsdag, vil få en ny 
cykel til samtlige deltagende elever, så det kan godt betale sig 
at investere i en cykelhjelm - også af den grund.

Det skal lige nævnes, at de elever, som ikke cykler i skole, blot 
skal medbringe deres cykelhjelm på optællingsdagene, for at blive
talt med som cykelhjelmsbrugere.

Jørgen Skaftved
færdselskontaktlærer.

Senere i dette skoleår fejrer Rundhøjskolen sit 25 års jubilæum.
I den forbindelse ønsker vi fra skolebladets side at bringe en 
række artikler gående på emnet "min skoletid". Artikler skrevet 
af voksne.
Vi håber at kunne bringe indslagene, så de fremstår som en kronologi 
Som start åbner vi med Erling Asmussens beretning fra "det sorte 
Arhus" .
Hvis andre er interesserede med et bidrag, må I meget gerne af
levere jeres historie til enten klasselæreren eller på kontoret

t'

Henrik Sørensen - Per Jørgensen
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Palle alene i verden

Det kunne være overskiften til 
dette billede; men for det før
ste hedder eleven ikke Palle og 
for det andet er han ikke alene 
i verden, men den eneste elev, 
der mødte op på Paradisgades 
Skole en august dag i 1943, 
8 år gammel, og det syntes min 
klasselærer var et billede værd.

Mine klassekammerater, der tal
te 29 drenge (niogtyve), samt 
skolens øvrige elever hverken 
skulkede eller troede det var 
søndag: Men ballade med den tyske 
besættelsesmagt havde udløst 
en omfattende generalstrejke 
med tilhørende uroligheder. De 
voldsomme uroligheder her i byen 
fik mange forældre til at holde 
deres børn hjemme. På min skole 
blev alle væk - undtagen mig.

Jeg måtte ikke gå hjem før 
skoletiden var forbi; men det 
var nu ikke så slemt, for min 
klasse måtte nøjes med 2 1/2 
times undervisning om dagen. Ikke' 
fordi vi var specielt lærenemme, 

men fordi vi måtte dele skolen 
med mange andre børn, da tys
kerne havde beslaglagt mange 
skoler til deres soldater.

Det var noget rod med disse 
ufrivillige skolesammenlæg
ninger; for på den tid gik 
piger og drenge ikke blot i 
hver sin klasse, men var ad
skilt på hver sin skole. Pa
radisgade var faktisk en ren 
pigeskole, men det huskes 
ikke som noget romantisk; og 
vi drenge har helt sikkert set 
frem til den dag, hvor vi kun
ne vende tilbage til vor egen 
Skole på Nørrebrogade.

At begge skoler for længst,er 
nedlagt er en helt anden histo
rie .

Erling Asmussen
Rundhøj Allé 25

NB: bagsiden af ovennævnte 
billede bærer overskiften 
"kontakt med ensomheden", 
samt at billedet er taget i 
august 1943 under strejken
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Indskoling

I indskoling spor A har vi 
efter jul haft et 3-ugers 
emne om vinterens fugle. 
Vores gang og klasser bærer 
stadig præg af malerier og 
tekster fremstillet ved den 
lejlighed. Efter to ugers 
faglige værksteder i l.A, 
hvor vi har arbejdet med 
dansk og matematik på for
skellig vis, er vi nu igen 
sammen med bh.A i et tre 
ugers emne med bondegårdens 
dyr.

En side "fra vores avis.

Det er mne kaniner 
de har lige fäet unger vi nar 
haft den inde i stuen.

Kaninerne drikker vand.river 
dag skal de spise gulerødder 
og æbler. Ungerne er kun 9
'uger gaitle.Kathrine.

Når vi har emner sammen, er 
det altid tirsdag, onsdag og 
torsdag. Starten på dagen er 
fælles morgensang, hvor vi 
synger nye og gamle sange om 
emnet. Børnene fortæller om 
evt. oplevelser med dyr fra 
deres hverdag. Vi går i værk
stederne i 2. og 3. time.

Vore værksteder er prægede af 
praktiske aktiviteter. I løbet 
af dette emneforløb, vil alle 
børn besøge en bondegård, lave 
ost og smør, samt bage boller. 
Alle får set to film, som bli
ver diskuteret. Den ene viser 
landbruget i tresserne og den 
anden handler om dyrs forhold 
i dag. Alle får skrevet og 
tegnet/malet om oplevelser, de 
har lyst til at få i vores avis. 
Avisen vil blive trykt i 3 
eksemplarer: et til l.A og 
bh.A; det sidste eks. vil 
vi hænge op på opslagstav
len ved lærerværelset, så 
alle der har lyst kan se den.

Jytte Ester 
Pia-Lill og Jette.
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....fortsat

KIG MED HER HOS Ob - l.b ( samordnet 
OG FÅ I M

K i skolehverdagen

indskoling)

Anders Ob David l,b

Vi arbejder sammen i sang/musik

Her i bevægelse til musik

Line.Ob Katrine l.b Christoffer l.b

........... i dyb koncentration



OPRÅB!

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 kan nå at behand
le samme dag.

med stort TANDSMIL
fra os på tandklinikken
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I konkret/praktisk arbejde, 
som børnene selv vælger og 
dermed er ansvarlige inden
for et afgrænset emne

Børnene er meget forskellige 
og møder i skolen med uens 
erfaringer og viden; men vi 
vil gerne lære dem at arbejde 
SAMMEN,og sådan at børnene 
hver især bidrager med det, de 
lige her og nu kan magte.

Mistivi l.b Anders Ob

Martin Ob

En hverdag hos os er aktivitets
fyldt, fordi børn i 5 - 9 års 
alderen tænker og handler KONKRET 
Ud ERA deres egen verden.

Fælles glæde,liv, leg og lærelyst 
præger vort samvær med børnene, 
men også bekymring, små og store 
sorger skal der lyttes til og 
tages vare på - måske midt i en 
time! Det hører imidlertid med 
til billedet af en skolehverdag 
- for også små børn er HELE 
MENNESKER

Ob og l.b

Hvad siger børnene?
_ Sjovt at arbejde i grupper, 

der sker en masse ting, som 
ikke sker i klassen

- Godt i alle grupper, fordi 
vi lærer noget sammen med 
bh.kl.

- Vi lærer det de laver, og de 
lærer det vi laver

Vibeke Marianne Elisabeth

- Vi kan ikke lave grupper ude 
bh.kl., fordi vi har nogle 
af grupperne derinden.

- Deres hoveder er så søde, 
når vi arbejder sammen 
med bh.kl. - især når de 
smiler
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åbent brev
Som forældre til en pige, 
der skulle begynde i børne
haveklasse, var jeg meget 
spændt på, hvad samordnet

Onsdag den 13. marts kl. 
14.00-16.30 inviterede bh.A 
og Pia-Lill til åbent hus i 
klassen, og udstilling på 
gangarealet og i l.A. De 
ville vise, hvad de havde 

indskoling var i praksis, og 
hvordan det ville fungere, 
det var jo noget, som vi 
slet ikke kendte til; og vi 
gjorde os en masse tanker om 
arbejdsformen og om det ville

lært og produceret denne 
gang, hvor emnet var "BONDE
GÅRDENS OG. DENS DYR" .

Der var en meget flot ud
stilling af malerier, træ
får med rigtig uld, dyr og 
bondegårde i mange forskel
lige modeller. De havde og
så lavet en avis, som hang 
flere steder på skolen, så 
flere kunne få glæde af den, 
samt formbøger med mange 
søde historier og opskrifter

være godt eller dårligt at 
bh. klassen og 1. klassen 
skulle vare så meget sammen

Gennem alle nyhedsbrev-
fra hvert enkelt barn. ene og de arrangementer,
Det børnene var mest stolte som vi har været til ef-
over var nok, at de kunne 
invitere på hjemmelavet ost, 
boller og smør, og det var 

ter hvert emne, og så fordi 
jeg har en glad pige, der 
snakker meget om skolen, så

anostor succes. tror jeg, at det er den rig
tige måde at arbejde på.

Jeg tror mange forældre 
mener det samme, da der har 
været meget fin opbakning 
til alle arrangementerne

Britta 
mor til vinnie bh.A
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Månedens lærer

Du er jo som bekendt lærer i hjem- 
mekundskab! Kan du overhovedet la
ve mad, eller bluffer du dig igen
nem?
Mon dieu! Quelque Question!! Bluff 
Mais Non - absolutement non. C'est 
injurie. Hier je faite Escargot du 
Procencale con pousse bouture et 
Pointrine epaulé de Veau Normandie 
avec Legumes Parisienne. D'apres 
Rouleau å patisserie. Hva’be’har. 
Bon appetitte!!.

Føler du, at din indsats pä køkken 
fronten har været med til at løf
te eleverne over burger og pommes- 
fritesstadiet?
Nej. Burger og fritter er stadig en 
klar hitter - hver gang. Desuden sy
nes jeg, at de unge mennesker i 6.- 
7. klasse er mega-kræsne.

Vasker du op derhjemme, eller deler 
du familien op i hold?
Selvfølgelig deler jeg familien op 
i hold.

Det er ingen hemmelighed at dit 
hjerte banker for skolens erhvers- 
linie. Hvorfor?
Det er utroligt vigtigt, at vore 
ældste elever kommer udenfor sko
len og får nogle udfordringer at 
bokse med istedet for at sidde i 
klasselokalerne med fingeren i næ
sen. Erhvervslinien giver de unge 
en fantastisk god chance for ikke 
blot at komme i kontakt med er
hvervslivet - men også at få prø
vet sig selv af - sætte sig nogle 
mål.

Du har mange kasketter på! Bla er 
du sammen med Paul Kjærgaard til
synsførende for skolepatruljen. 
Hvorfor synes du, at det er vigtigt 
med en skolepatrulje?

Når vi bor op af en så trafikeret 
vej som Holmevej er det tæske-vigtigt, 
at der er nogle som vil hjælpe - 
især de mindste - sikkert til og 
fra skole. Jeg synes, at vores sko
lepatrulje gør et fantastisk godt 
arbejde.

Man siger (navnene er redaktionen 
bekendt!!), at du er lidt af en 
entertainer! Er du blevet tilbudt 
en rolle til skolefesten?
Ja. Jeg skal spille en småsadis- 
tisk lærer, som elsker at gå og 
terrorisere ungerne - du ved - hive 
dem i de små hår ved ørerne og 
komme med dybt sarkastiske bemærk
ninger om deres intelligens. Jeg 
glæder mig enormt til rollen!

Er det sjovt at være lærer; selv 
med en sparekniv i ryggen?
Både og! Det er surt at vores bud
getter hele tiden forringes og der
med også børnene og vores mulig
heder for at lave nogle spændende 
ting. Til gengæld synes jeg at det 
er spændende at værer lærer netop i 
disse år, hvor skolen er ved at for
andre sig radikalt. Jeg tror, at vi 
i 90'erne vil opleve utrolig mange 
forandringer på skoleområdet både 
hvad angår indhold og struktur.

Drømmer du om skoleelever om natten, 
eller tror du at de drømmer om dig? 
Jeg tror, at mange elever drømmer 
om mig om natten - ja enkelte har 
vel ligefrem mareridt. Selv drømmer 
jeg om elever, som møder til tiden, 
udsovede og velforberedte og med 
alting i orden. Elever som er se
riøse omkring deres skoleuddannelse, 
og som har sat sig nogle mål med 
deres skolegang.

Hvorfor opgav du en ellers lovende 
håndboldkarriere?
Jeg syntes det virkede parodisk, at 
en 38-årig stadig løb om hjørner med 
de unge spillere og scorede et hav 
af mål. Det gjorde mange af de yngre 
spillere dybt nedtrykte. Derfor holdt 
jeg op.

Jeg har hørt, at du har talent for at 
padle i kano. Du har mange jobs og 
tillidshverv. Svar mig ærligt! Har du 
en hemmelig drøm om at blive opdagel
sesrejsende?
Hvordan kunne du gætte det.

Redaktionen
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Nyt fra skolebestyrelsen
Referat af made med forældre
repræsentanterne i klasserå
dene .

Den 12. marts holdt skolebe
styrelsen møde med forældre
repræsentanterne i klasserå
dene .

Mødet var et informations- og 
debatmøde med skolens forslag 
til formålsformulering som 
tema.

Kirsten Biegel fra skolebe
styrelsen bød velkommen, 
hvorefter Jørn Skovsgaard og 
formanden for skolebestyrel
sen Inge Daugaard redegjorde 
for baggrunden for målsæt
ningsdebatten og det langsig
tede perspektiv i at have en 
må 1 sætning.

Forslaget til formålsformule
ring blev fremlagt til debat, 
idet det jo ikke er nok med 
smukke intentioner. Der skal 
kød og blod på formuleringen, 
så de smukke ord ikke forbli
ver ord. Der skal handling 
til. Hvad skal der ske med 
skolen for, at vi i fælles
skab kan nå målet ! Med disse 
ord gik gruppearbejdet igang. 
Efter en god times tid frem- 
lagdé grupperne det resultat, 
man var nået til.

Der blev fremført: 

at skolen først og fremmest 
løbende må bestræbe sig på at 
leve op til formålsformule
ringens intentioner. Det 
stiller meget store krav til 
skolens personale. De må nød
vendigvis have en stor ind
sigt og kunne motivere og 
stimulere eleverne.

at det bliver nødvendigt, at 
kontakten mellem skole og 
hjem bliver endnu mere cen
tralt placeret end tilfældet 
er nu.

at den tætte kontakt mellem 

skole og hjem bl.a. kan ud
bygges via nyhedsbreve. Læ
rerne kunne heri med mellem
rum orientere om f.eks.: "Når 
klassen starter på noget 
nyt", "opsummering af, hvad 
man har nået siden sidste 
nyhedsbrev" og "småproble
mer".

at formålsformuleringen var 
flot, men at den nok ligner 
formålsparagraffen for folke
skolen til forveksling. Man 
påpegede, at formålsformule
ringen også kunne bruges til 
at give skolen mere bredde. 
Det kneb med bredden i de 
store klasser. De tilbud, som 
skulle være et supermarked 
for eleverne med mange til
bud, havde udartet sig til en 
lille købmandsbutik. Det vil
le derfor være en god idé, 
hvis skolerne i området ar
bejdede sammen, så eleverne 
til fælles bedste kunne få 
bedre valgmuligheder.

at formålsformuleringen var 
så bredt formuleret, at den 
ikke siger noget konkret. 
Derfor er det vanskeligt at 
tage stilling til, hvordan 
den skal føres ud i livet.

at nok er formålsformulerin
gen bred; men den lægger op 
til en ny og moderne skole. 
"Den sorte skole" ville ikke 
kunne praktiseres indenfor de 
rammer, som forslaget til 
formålsformulering afstikker. 
Derfor er det afgørende med 
et godt samarbejde lærere og 
forældre imellem; det skal 
føre til, at der kommer kød 
på formuleringen.

at det er nødvendigt med en 
bred formålsformulering. Hvis 
den er for smal låser vi os 
selv fast og får vanskeligt 
ved at leve op til den.

at både forældre og lærere må 
lære at lade være med at 
stikke paraderne i vejret. 
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hver gang der kommer en hen
vendelse fra den anden part. 
Vi mA lære at betragte hinan
den som medspillere med et 
fælles mål og ikke som mod
spil 1 ere.

at lærerne skulle have deres 
frihed til åbent at erkende 
deres dårlige/ svage sider. 
Eksempelvis kan nævnes seksu
alundervisning, som nogen 
lærere har svært ved at for
holde sig til, Undervisningen 
bliver derefter. Løsningen 
var måske derfor at oprette 
lærerteams, som i visse situ
ationer kunne undervise på 
tværs af klasseskel.

at det ville have været 
smart, hvis forældrerepræsen
tanterne før mødet var blevet 
orienteret om, hvilke for
ventninger lærerne, skolebe
styrelsen og skolens ledelse 
har til, hvorledes skolens 
formålsformulering føres ud i 
1 ivet.

ringen igennem med de klas
ser, som de repræsenterer.
Der var mange klasser, som 
ikke var repræsenteret ved 
mødet. Det er ikke særlig 
smart, da ingen vel er i 
tvivl om, at det er vigtige 
ting, der står på programmet. 
Hvis du som klasserådsrepræ- 
sentant. ikke kan møde den 28. 
maj, så send en anden fra 
klassen, som vil repræsentere 
og fremlægge klassens syns
punkter. Det er kun via en 
konstruktiv debat vi når vid
ere. Det blev endelig beslut
tet, at udsende et referat af 
mødet, således at man i klas
serne havde et grundlag at 
diskutere videre på.

Henrik Sørensen.

at lærerkræfterne kunne ud
nyttes bedre, hvis man mere 
brugte at arbejde på tværs af 
klasserne i lærerteams; f.- 
eks. teams bestående af læ
rerne fra 6. og 7. klasse og 
for 8. og 9. klasse.

at lærerne på samme klasse
trin arbejdede tættere sammen 
for gensidig inspiration og 
for at man kan nå det fælles 
mål.

Efter debatten blev det 
oplyst, at der vil blive ind
kaldt til et nyt møde den 28. 
maj 1991 om formålsformule
ringen. Det er meningen, at 
deltagerne bliver: klasse
rådsrepræsentanterne; FOLE, 
Addit/ Rundhøj, klasselærer
ne, skolebestyrelsen og sko
lens ledelse. Det blev poin
teret, at det er vigtigt, at 
klasserådsrepræsentanterne i 
perioden frem til den 28. maj 
får snakket formålsformule
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Farvel ........og tak

8 år er gået - og nu siger 
vedtægterne for FOLF, at 
jeg ikke kan være med i be
styrelsen længere.

Jeg startede som repræsentant 
for børnehaveklasserne - og 
nu går min søn i 7. klasse, 
så det må være 8 år - utroligt! 
I mange bestyrelser går med
lemmerne p.g.a. store uover
ensstemmelser, forskellige 
politiske holdninger, forkerte 
økonomiske dispositioner osv, 
men det gør jeg bestemt ikke.

Det har været otte gode år, 
hvor det har været spændende 
og sjovt at være med. Det har 
givet et godt indblik i skolens 
hverdag og jeg har altid følt 
mig velkommen og at jeg som 
forælder er blevet taget al-' 
vorligt.

Nu skal* der så nye forældre 
til, og jeg vil gerne opfor
dre Jer til at komme til ge-- 
neralforsamlingen i FOLF og 
Addit Rundhøj den 29. april, 
og evt. lade Jer opstille til 
bestyrelsen. Det er et arbejde, 
der er overkommeligt, og der 
kræves ingen specielle egen
skaber .

Jeg vil gerne sige skolen, 
tidligere og nuværende be
styrelsesmedlemmer og alle 

andre samarbejdspartnere, 
der har været i tidens løb, 
TAK for mange positive/kon- 
struktive og sjove timer. På 
gensyn til generalforsamlingen

Birte Ruby 
FOLF

GENERALFORSAMLING 
i FOLF mandag d. 29-4

Deadline d.19. april


