
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


RUNDHØJ SKOLEN



2 RUNDHØJSKOLEN

Rundhøjskolen lever og har det ef
ter omstændighederne godt ! ! 
Efter sommerferien kan vi byde 
velkommen til 40 nye elever i 
de kommende børnehaveklasser. Det
te var resultatet af den bedste 
indskrivning i min tid på skolen. 
At disse 40 elever i antal oversti
ger prognosen med 10 - 12 stykker 
er nu blot et kuriosum til illu
stration den groteske situation en 
■lukning af Rundhøjskolen ville ha
ve været.
Derimod vil jeg hæfte mig ved, at 
de 40 elever er skrevet ind, på et 
tidspunkt, hvor nyheden om skolens 
bevarelse knap nok havde bundfældet 
sig. Jeg ser derfor indskrivningen 
som en stor opbakning til skolen og 
som en kolosal tillidserklæring. 
Det er aldrig nemt at leve op til 
en så omfattende tillid - som for
ældrene i Rundhøjskolen har. 
En af min mere eftertænksomme be
kendte sagde engang: "Tillid er ik
ke noget man kan skabe; tillid er 
noget man kan have ---- Derimod kan
man meget nemt og meget hurtigt

skabe mistillid !"
Vores opgave i den kommende tid 
vil blive at vise os værdige til 
den tillid, som forældrene har til 
os. Det er min opfattelse, at til
liden til os bygger på vores vilje 
til udvikling og vores åbenhed i 
forældresamarbejdet.
Derfor må Rundhøjskolens udvikling 
fortsætte i det perspektiv, der 
var ridset op før alt blev sat ind 
på skolens overlevelse, og derfor 
må udbygningen af forældresamarbej 
det fortsætte.
I den kommende tid vil vi derfor 
forsøge at udbygge kendskabet til 
vores målsætning, og forsætte de
batten om målsætningens realiserin 
I foråret vil vi arrangere en af
ten med kontaktforældrene, hvor 
skolens målsætning er hovedtemaet. 
Lærerne og skolebestyrelsen skal 
på pædagogisk week-end i år - et 
arrangement, som vi også forven
ter os meget af.
Nu, da nedlægningstruslen ikke 
længere er aktuel, kan vi tage 
fat på forberedelserne af skolens 
25 års jubilæum i efteråret. 
----  og iøvrigt så tager vi fat 
på forårets rutiner. Det indebærer 
at vi er godt i gang med forbe
redelserne af skolefesten, at de 
første "søm" i planlægningen af 
det kommende skoleår er ved at 
blive slået i osv . . .

Og så må for øvrigt håbe, at be
sparelserne ikke rammer alt for 
hårdt i vort lokalområde. Mens 
dette skrives er vort bibliotek
truet BAK OP OM HOLME BIBLIOTEK
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Rundhøjskolen overlevede efter en 
lang og sej kamp. Som det fremgår 
nedenfor har mange forældre og 
personer med tilknytning til områ
det bombarderet politikerne med læ
serbreve. Vores fælles sejr har 
vist, at dette tiltag blandt mange 

har været medvirkende til, at vores 
skole overlevede. Det er glædeligt, 
at det trods alt ikke er helt u m u 1 i 
at råbe politikerne op med sagliqe 
a rgumen t e r.

Redaktionen
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Kampen
For ikke ret lang tid siden kom 
der bud fra de højere magter, om 
at skolen skulle spares væk. 
Straks samledes man på skolen og 
blev enige om, at der skulle hol
des mandtal. Man besluttede, at 
der skulle oprettes 8 arbejdsgrup
per, som hver især skulle overbe
vise vismændene om, at de havde 
taget grueligt fejl i deres be
regning. For se i Holme, der hav
de man nemlig mange gode kræfter 
i både skole og hjem og 'Hold å 
Holme”, som hver især mente, at 
skolen var værd at værne om. Sam
tidig skulle det fortælles vidt 
og bredt og det bedste medie til 
den slags ting er TV. Jørgen 
Gaarde var straks på pletten, og 
brugte hele sin charme og udstrå
ling, da han stod offentligt frem 
og talte varmt for skolen.

Siden blev der indkaldt til stor
møde. Mange mødte op og gav deres 
mening til kende. De mange arbejds
grupper kaprede medlemmer fra hele 
Holme. Man kan vist roligt sige, 
at det var et tilløbsstykke uden 
lige. Ja, bedst kan det vel sammen
lignes med, når Tjæreborg sælger 
rejser til spotpriser. Der var kø 
ved indgangen.

PR-gruppen sprudlede af ideer. Der 
skulle laves flag, klistermærker og 
balloner med skolens eget logo og 
en genoptrykning af bladet "Rundhøj
skolen - et godt tilbud også i din 
fritid”. Til dette formål blev for
siden smykket med et udpluk af sko
lens dejlige elever.

Pressegruppen sørgede for en solid 
strøm af læserbreve og indlæg i bå
de lokalavisen og den store lands
kendte Stiftstidende. I "Hold å Hol
me”, kunne man naturligvis også læ
se om Rundhøjskolen.

Dokumentationsgruppen tog sig af øko
nomi og prognoser. Alle beregninger 
blev vendt og drejet, skilt ad, sat 
sammen igen og til sidst fandt man 
ud af, at kommunens embedsmænd nok 
kunne trænge til lidt træning i tal 
og kurver.

Der blev taget kontakt til de virk
somheder i området, man allerede har 
et samarbejde igang med gennem den 
nye 10 klasses erhvervslinie. Indu
striområdet blev finkæmmet og det 
lykkedes at nå hele vejen rundt, 
uden at støde på Securitasvagter 
og bidske vagthunde.

En underskriftsindsamling skulle 
også iværksættes. Mange skosåler 
blev slidt op, da man gik rundt 
og ringede på i området. Udover 
de mange underskrifter blev det 
også til ømme benmuskler.
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Kontakt til andre skoler, der også 
var truet af lukning, blev hurtigt 
etableret. Skoler, som også tidli
gere havde været truet af lukning, 
blev kontaktet for at drage nytte 
af deres efaringer. Der blev hur
tig etableret en "Hot-linie" på 
telefonen.

Politikerne stod naturligvis også 
for skud. Pennen blev spidset u- 
tallige gange, da man skrev brev 
til rådkvinden og senere til po
litikerne i byrådet for at høre 
deres meninger om nedlæggelsespla
nerne .

Så kom det glade budskab endelig. Tirs
dag den den 15 januar bukke Birgit Darr 
& Co under for det massive pres og be
sluttede at bevare Rundhøjskolen. Men 
man må jo også huske på, at skolen altid 
har haft en speciel plads ved hendes 

hjerte. Budskabet blev naturligvis mod
taget med vild jubel. Endelig kunne alle 
ånde lettet op og hele onsdag blev der 
festet på skolen med baloner, flag og en 
sang, der i hast var skrevet i nattens 
mulm og mørke.

Brevudveksling kan jo som bekendt 
godt tage sin tid, så det blev be
sluttet, at holde træf på skolen 
med inviterede politikere. Det for
lyder fra pålidelig kilde, at mø
det forløb uden voldelige episoder.

Indskrivningsgruppen skulle sørge for 
kontakt til kommmende elevers foræl
dre. Der blev sendt brev til forældre
ne og en uge inden skoleindskrivningen 
var gruppen ude at stemme dørklokker 
for at agitere for den gode sag. De 
fleste steder blev man taget godt imod. 
Men andre steder var det svært blot 
at få åbnet døren så meget, at man kun
ne aflevere foldere, balloner og klis
termærker, som 1 trængslen meget nemt 
kunne sætte sig fast på dørkarmen.

Alt imens dette foregik blev det både 
jul og nytår. Sneen udeblev dog også 
i år.

Endelig havde Jørgen Gaard travlt hele 
natten med at puste baloner op. Det fort
satte han med ved skoleindskrivningen 
onsdag og torsdag.

Inge Lindrup
FOLF
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Månedens elev

Navn: Janni Jakobsen
Klasse: 2 B

Red: hvad tænkte du på, da du hør
te, at skolen måske skulle lukkes? 
Så tænkte jeg på, at jeg ville bli
ve meget ked af det, hvis jeg skul
le til at flytte skole. Det var også 
træls, hvis jeg skulle til at lære 
en helt masse nye børn at kende.

Red: hvad tænkte du så på, da du hør
te, at skolen ikke skulle lukkes al
ligevel?
Jeg blev meget glad, og så holdt he
le skolen en stor fest i hallen.

Red: hvad kan gøre dig rigtig glad 
i skolen?
Jeg bliver rigtig glad når jeg skal 
have matematik eller regning. De ti
mer kan jeg godt lide.

Red: hvad laver du når du ikke går i 
skole?
Mange ting.

Red: for eksempel hvad?
Jeg er meget på byggeren. Der kan man 
sy på symaskine og strikke og mange 
andre ting. Og så ejer jeg en kanin, 
der hedder Trille. Den er sådan cirka 
3 år. Den spiser marsvinefoder og drik
ker vand. Den har også en sliksten. Den 
kan også vældig godt lide fuglefrø, det 
er sådan en slags slik for kaniner.

Jeg går også til interessegruppe i bag
ning på skolen. Det kan jeg godt lide. 
Vi har bagt mange forskellige ting; feks 
boller og banankage.

Hver torsdag går jeg også til spejder. Jeg 
er grønsmutte. Der har vi det også hygge
ligt.

Redaktionen

ab
Red: hvilket fag kan du bedst lide? 
Matematik, fordi vi laver så mange 
sjove ting i de timer.

Red: hvad er din ynglingsfarve?
Blå.

Red: hvad er dit ynglingsdyr?
En kanin.

Red: hvad er dit lykketal: 
12.

Red: hvad er din livret?
Jeg har 3 og det er pizza, spaget
ti og sovs og kartofler.

Red: synes du, at det er nødvendigt 
at gå i skole?
Ja for søren. Hvor skulle man ellers 
lære at læse og regne.
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Rundhøjskolen
OG 

erhvervslivet

Rundhøjskolens erhvervslinie/10.klasse
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HVORFOR EN ERHVERVSLINIE?

10. klasse betragtes oftest som en "ventesal" for elever, 
som endnu ikke har fundet ud af, hvad de skal stile imod, 
når skoletiden er forbi. Noget har kunnet tyde på, at vi 
ikke har gjort det godt nok, når disse unge skal hjælpes 
i gang med en tilværelse udenfor skolens beskyttende mure.

Som en konsekvens af dette, og en erkendelse af vores unge 
10. klasses elevers større behov for kontakt med erhvervs
livet, har vi på Rundhøjskolen oprettet en erhvervslinie i 
indeværende skoleår.

Erhvervslinien er oprettet i et tæt samarbejde med en række 
lokale virksomheder og institutioner. Hvem disse er, fremgår 
af nedenstående illustration:

Erhvervsliniens formål:

-at give eleverne mulighed 
for at afprøve sig selv i 
forskellige arbejdssituat.

-at give eleverne en br.ed 
orientering om forsk, arbejds
markedsforhold

-undersøge mulighederne efter
10. klasse

-sammen at planlægge forskellige 
projekter i fagene udfra elevernes 
ønsker og behov

-mulighed for at tage folkeskolens 
afgangsprøve eller udvidede 
afgangsprøve

-skabe et godt og givtigt 
socialt miljø

ERHVERVSPRAKTIK
En af de store nyskabelser er 
den betydelige udvidelse af den 
tid, eleverne er i erhvervs
praktik .
I løbet af året er eleverne i
4 praktikperioder. Hver praktik
periode består af 2 uger, så 
ialt bliver det 8 ugers praktik.
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En anden hovedhjørnesten på 
erhvervslinien er virksom
hedsbesøgene . 
Først og fremmest arbejdes 
der med de virksomheder og 
institutioner, som vi har 
lavet en aftale med.

Ud over en grundig gennemgang af virksomheden arbejdes der med 
emneområder som f. eks. virksomhedens struktur og organisering, 
produktionsforhold, arbejdsmiljø, virksomhedens historie, eks- 
port/import, lønforhold, personalekategorier og meget mere.
Senere i årsplanen arrangeres der aftaler med andre virksomheder, 
ud fra elevernes ønsker og behov.

I forbindelse med virksomhedsbesøgene og praktikperioderne arbej
der eleverne også med Jobprofiler. Det er en beskrivelse i rapport- 
form af et job på den pågældende arbejdsplads. I rapporten omtales 
bl.a. arbejdsfunktioner, uddannelse, lønforhold, faglige forhold, 
mljø og trivsel og videreuddannelsesmuligheder.
Et andet emne er Mit ønskejob, hvor eleverne opsøger personer, 
som har et job, der specielt har elevens bevågenhed. Gennem inter
view m.m. udfærdiges ligeledes en jobprofil.

GÆSTEUNDERVISER Gæstelærere indgår også i undervis
ningen på erhvervslinien.
Vi trækker i første omgang på vore 
samarbejdspartnere.
Gæstelærere indgår i emnerne Job
søgning (hvordan skriver jeg en god 
ansøgning? Hvordan foregår en job
samtale) . Unges fritidsjob (Hvad må 
vi lave? Til hvilken løn?)

Unges liv (boligmuligheder, fritids
interesser, videreuddannelsesmuligheder m.m.) , Virksomhedslære 

og Unge og fagforening.
Gæstelærerundervisningen foregår mest ude på virksomhederne, men 
enkelte timer er henlagt til skolen.
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OM FAG OG PRØVER.

Når man går på Erhvervslinien har man selvfølgelig også mulig
hed for at indstille sig til Folkeskolens afgangsprøve eller 
Folkeskolens udvidede afgangsprøve.

På skemaet optræder en række fag i større eller mindre blokke. 
Det er Dansk/Erhvervskendskab. I begge disse fag baserer en lang 
række aktiviteter sig på oplevelser og erfaringer fra praktikpe
rioderne og fra andre erhvervsfaglige områder. Desuden sprog 
(engelsk og tysk), hvor man også beskæftiger sig med emner/teks- 
ter, som har relation til erhverv og uddannelse her og i udlandet. 
Naturvidenskab, hvor man går mere i dybden og forsøger at opspore 
sammenhænge i fagene matematik og fysik. 
Endelig har eleverne på erhvervslinien også faget kultur, som 
dækker elevernes behov for motion og kreativ udfoldelse - gennem 
en lang række aktiviteter som idræt, fisketure, formning, sløjd, 
ekskursioner, film, drama, madlavning og meget mere.

FREMTIDEN.

Alt tyder på, at erhvervslinien er blevet en succes og er kommet 
for at blive.
Det ser endvidere ud til, at vi i de kommende år får midler fra 
Folkeskolens forsøgsråd til at udvikle vores erhvervslinie.
Et projekt som vi har kaldt Vil I være med?, skulle gerne involve
re vore samarbejdspartnere endnu mere i planlægningen af et godt 
10. klasses skoleår de kommende år.

Desuden får kommende elever i 10. klasse mulighed for at vælge 
mellem to forskellige måder at gå på erhvervslinie:

E-LINIEN: som svarer stort set til den nuværende struktur. Det 
vil sige: 8 ugers praktik, virksomhedsbesøg. Erhvervs
kendskab. Obligatoriske timer i dansk/naturvidenskab/ 
sprog. Kulturtimer. Mulighed for prøve (afgangs/udvidet).

V-LINIEN: 12 ugers praktik. Virksomhedsbesøg. Erhvervskendskab. 
Klassens time. Værkstedsarbejde.

Der er altså ingen eksamen på V-linien. Ingen dansk/na t urv idens kab 
og sprog, færre timer i skolen og dermed en god mulighed for at 
passe et eftermiddagsjob .

Hans Peter Mehlsen
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Delegation på rådhuset

Den 9 januar 1991 besøgte en dele
gation fra Rundhøjskolen rådkvinde 
Lone Hindø på rådhuset. Delegatio
nen bestod af Jørn Skovsgaard, Jør
gen Gaarde, Jørgen Skaftved samt 
Inge Daugaard og Henrik Sørensen 
fra skolebestyrelsen.

Vi var naturligvis på rådhuset for 
at gøre Lone Hindø klart, at vi var 
stærkt utilfredse med, at Rundhøj
skolen var nævnt i kommunens spare- 
katalog som lukningstruet. Ikke nok 
med det. Vi var der også for at 
fortælle hende, at det var der også 
knap 3 000 andre personer, der var u- 
tilfredse med. Vi afleverede nem
lig de knap 3 000 underskrifter 
mod skolens nedlæggelse, der er 
indsamlet 1 vores lokalsamfund af 
de 40 personer, som deltog i under
skriftsindsamlingsgruppen. Et virkeligt 
flot resultat, der viser at bor
gerne i lokalområdet står bag 
skolen.

Endelig forærede vi Lone Hindø et 
eksemplar af den ny Rundhøjskole- 
plakat og en T-shirt med skolens 
logo.

Rådkvinden gav udtryk for en meget 
positiv holdning. En holdning, som 
det var vores håb ville brede sig til 
det samlede byråd, når ”byrødderne” 
havde læst vores udtalelser og tænkt 
sig grundigt om.

Som det er alle bekendt på nuværende 
tidspunkt er skolen reddet; taget ud 
af sparekataloget. Rundhøjskolen 
lever stadig. Et bedre bevis på, 
at det kan betale sig at kæmpe for 
en fornuftig og retfærdig sag kan vel 
ikke gives.

Rundhøjskolen længe leve!

Henrik Sørensen

Tak for den flotte indsats. I den 
forbindelse vil jeg ikke undlade 
at nævne Johan Skovsgaard og Ja
cob Breining fra 6 B. De to gæve 
knægte indsamlede på eget initia
tiv flere hundrede underskrifter 
foran Holme Centret. Flot gjort 
drenge. Endelig vil jeg også 
fremhæve de forældre som deltog, 
der ikke længere har børn på 
skolen, men som stadig har et 
hjerte, der banker for Rundhøj
skolen. Også en speciel tak til 
dem.

Lone Hindø tog pænt imod os. Sam
men med underskrifterne afleve
rede vi en kopi af de udtalelser, 
der er afgivet af skolebestyrelsen, 
pædagogisk råd, skolens samarbejds
udvalg og skolefritidsordningen.

Derudover afleverede vi det nye 
hæfte om fritidsaktiviteterne på 
Rundhøjskolen samt et hæfte, der 
fortæller om sparekatalogets kon
sekvenser for Holme.
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Månedens lærer

Navn: Jørn Skovsgaard

Red; Du har jo som bekendt 
lige haft orlov i 3 måneder. 
Har du savnet "din" skole, 
og kan du kende den igen?

Nu har jeg ikke rigtig haft 
tid til at "savne" skolen; 
men engang imellem har jeg om 
natten - når ingen har set 
det - listet op og "klappet" 
den kære skole; og jeg glæder 
mig til at arbejde sammen med 
alle de gode mennesker på sko
len igen. Det kan være meget 
rart at arbejde alene, så er 
der jo ikke nogen man kan være 
uenig med, men det er nu bedst 
at arbejde på et hold.

kr. Men jeg tror, at jeg ville 
foreslå, at vi satte døre i alle 
klasseværelserne, så eleverne kunne 
bruge de dejlige plæner udenfor. 
Det ville sluge en god del af 
millionen - resten af pengene ville 
jeg bruge til at skifte de punkte
rede ruder ud. Så ville jeg ønske 
en ny million til nye skolemøbler, 
og en god sjat penge til at bygge 
en stor central datamaskine med 
terminaler og printere i alle klasse
værelser. Så kunne eleverne skrive, 
tegne, regne finde oplysninger og 
more sig med spil.

Red: Drømmer du om politikere om 
natten for tiden?

Nej, bestemt ikke, men iøvrigt er de 
politikere, som jeg har mødt, aldeles 
udmærkede mennesker, som prøver på 
at gøte deres arbejde så godt som 
muligt.

Red: Synes du stadig, at det er sjovt
at være skoleleder?

Red: Hvad var din umiddelbare 
reaktion, da du hørte, at skolen 
var nævnt i kommunens såkaldte 
budgetforbedringskatalog?

Jeg troede, at det var en aprils
nar; men så kom jeg til at se på 
avisens dato, og så kunne jeg jo 
se, at det ikke var forklaringen. 
Dernæst mente jeg, at det måtte 
være en misforståelse, og det 
mener jeg stadig. Nu gælder det 
om at overbevise hele byen om, 
at det er en misforståelse at 
lukke RUNDHØJSKOLEN.

Red: Hvad ville du lave på skolen, 
hvis der en dag kom en lille mand 
ind på lærerværelset og sagde: 
"Hej Jørn, her er en million"?

En million er jo i grunden ikke 
ret mange penge, når man skal 
lave skole - tænk på, at skole
fritidsordningen kostede 1.3 mill

Ja, en af de bedste ting jeg har 
gjort i mit liv, var at søge arbejde 
som leder på RUNDHØJSKOLEN. Ind 
imellem skal der laves barske ting, 
og der er rigtig mange ting, som jeg 
godt kunne tænke mig at lave, som vi 
ikke har råd til; men hver dag lærer 
jeg noget nyt - og man skal jo lære, 
sålænge man har elever

Red: Hvad kan gøre dig glad, når du 
møder på arbejde?

Smilende og glade børn, der skal det- 
samme sted hen som jeg. Men jeg blive 
nok gladere, når de stadig smiler og 
er glade efter en skoledag.

Red: Bliver du sommetider vred?

Åh ja - også det! Når nogen - rent 
ud sagt; lallende fæhoveder - har vær 
inde på skolen om natten, og har 
hærget og raseret døre og inventar 
for 60 - 70.000 kr. for at løbe af 
med tomme flasker og småpenge for 
2 - 300 kr., så bliver jeg vred.
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Red: Man siger at skoleelever 
i vore dage til tider kan være 
frække og uregerlige! Var du selv 
artig som barn?

Jeg var hverken værre eller bedre, 
end flertallet af børn er i dag. 
Meb, jeg var meget ærekær og utrolig 
hidsig; og min mor fik af og til 
klager fra andre mødte, og det var 
fordi jeg ikke var bange for at gå 
i kødet på selv meget store drenge, 
og jeg gav aldrig op: I det hele taget 
var der meget mere vold i skolen, 
da jeg var dreng, end der er i dag.

Lærerne slog på børnene, og vi slog 
på hinanden - det var hverdagen.
Det er nok det mest positive, der e: 
sket siden da; at vi kan lave en 
skole, hvor vi har orden uden at 
øve vold mod eleverne, og hvor det 
er uhyre sjældent, at eleverne er 
voldlige mod hinanden.

Redaktionen gør opmærksom på, at 
dette interview er lavet medio 
januar.

- og den gør det ! ! !

Endnu engang har elever, lærere 
og forældre vist, at de kan sam
arbejde. Ikke kun om en fest el
ler et marked; men om "modstand 
mod nedlæggelse".

På stormødet i november lovede 
FOLF's bestyrelse økonomisk hjælp 
til de grupper, som arbejdede med 
pressemeddelelser og PR. Det .løfte 
har vi selvfølgelig holdt.
FOLF har betalt annonceringen i 
Aarhus Stiftstidende samt flag, 
balloner, plakater, badges, klis
termærker osv. Vi mener, de mange 
penge er givet godt ud, fordi vi 

på den måde, har fortalt om Rund
højskolen ikke kun i Holme, men 
i hele Arhus. Mange mennesker 
kender os nu - også politikerne i 
byrådet. Måske har de også ladet 
sig råde af deres hjerter og ikke 
kun af deres hjerner.

Nu hvor det hele er tilbage i sin 
vante gænge .(næsten), kan jeg lige 
minde om, at interessegrupper og 
aftenskole er godt i gang igen ef
ter juleferien. Holdene kan I læse 
om i "Rundhøjskolen - et godt tilbud 
også i din fritid" !

Jonna Andersen
(FOLF)
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Arbejdsgrupper
Gruppen vedrørende kontakt til 
andre skoler

Da der ikke umiddelbart forestod 
flere opgaver for gruppen, beslut
tede den at tilbyde sin arbejds
kraft, hvor der mätte være behov.

Dette resulterede i, at gruppen gik 
ind i PR-gruppen, og har været med 
til at forberede demonstrationen den 
23 januar 1990. Den demonstration, 
som nu heldigvis er overflødig.

Budget- og prognosegruppen

Endelig! Den 7 januar 1991 kom der 
svar fra forvaltningen vedrørende 
de spørgsmål, som vi havde stillet 
allerede den 5 og 17 december 1990. 
Da svarene langt fra var uddybende, 
blev vi indkaldt til et møde på 
skolevæsenets kontor den 9 januar 
1991, hvor vi ville få lejlighed 
til at drøfte svarene.

Efter mødet måtte vi konstatere, at 
vi ikke kunne få et klart svar på, 
hvilket statistisk prognosekriterle 
i materialet, der havde bragt Rund
højskolen i sparekataloget.

Ved skolelukningerne i 1988 havde man 
ifølge forvaltningens beregninger spa
ret 1,3 mio kr mere end budgetteret.
Vi fik ikke megen ros for at påvise - 
ved hjælp af beregninger fra borgmeste
rens økonomiske afdeling - at man ikke 
engang havde opnået de budgetterede be
sparelser .

Det var en stor tilfredsstillelse for 
os, da det viste sig, at den nye offi
cielle prognose for Rundhøjskolen - 
som de netop havde fået færdig samme 
dag - stort set var identisk med den, 
som vi havde udarbejdet på baggrund af 
de tal, vi mente måtte være rigtige.

Vi var derfor optimistiske, da vi forlod 
mødet; en optimisme som i dag har vist 
sig at være velbegrundet.

Styregruppen

Kampen for bevarelse af vores sko
le er slut. Skolen lever længe end
nu .

Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke alle de mange børn, 
forældre og personale og andre som 
har ydet en helt fantastisk indsats. 
Omkring 100 personer har været di
rekte Involveret i diverse arbejds
grupper .

Der var arrangeret en demonstration 
(som heldigvis ikke blev til noget), 
lavet plakater mm, stemt dørklokker, 
regnet på prognoser, skrevet læser
breve talt med politikere og meget 
meget mere. Også andre end de 100 
har ydet deres bidrag i form af man
ge gode ord om Rundhøjskolen.

Hvis vi skal se på det positive i den
ne kamp, har vi fået en fantastisk 
PR og et endnu stærkere sammenhold, 
som gør os bedre rustede til at bygge 
videre på mange af de gode traditi
oner, vi har på skolen.

Nu skal vi være stolte og glæde os 
over, at det nyttede at kæmpe. Der er 
dog ingen grund til at smide arbejds
tøjet. Der er stadigvæk grimme be
sparelser på vej, men hvis vi i fæl
lesskab formår at udnytte de få øko
nomiske ressourcer, og de mange gode 
ideer er jeg overbevist om, at vi 
fortsat får en god skole og nogle gla
de, kloge og trygge børn.

Inge Daugaard
Formand for Skolebestyrelsen
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Nyt fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen blev kort før jul 
bedt om at komme med en udtalelse 
til kommunens såkaldte budgetfor
bedringskatalog. Efter en grundig 
gennemlæsning og intens drøftelse 
af konsekvenserne af de enkelte 
forslag fik vi udarbejdet en 7 si
der lang udtalelse.

En overvejende del af udtalelsen 
består selvfølgelig af alle de gode 
argumenter, vi havde mod en nedlæg
gelse af vores skole. I udtalelsen 
tog vi også skarpt afstand fra alle 
de besparelsesforslag, der forringer 
børnenes undervisning. Besparelses
blokken indeholdt bla forslag om ned
sættelse af børnenes faste ugentlige 
timetal. Dette forslag er dog siden 
fjernet fra forligsforslaget.

Desværre står der i forliget stadig 
en lang række besparelsesforslag, 
som har betydning for undevisningen.

Disse forslag er bla: 
bortfald af deletimerne i 1-2 klasse 
og 8-10 klasse, 
nedsættelse af antallet af vikartimer, 
og 
reduktion af fritidsundervisningen (f 
eks musik).

Som nævnt tog skolebestyrelsen afstand 
fra alle de forslag, som vedrører bør
nenes undervisning og i det hele taget 
fra alle forslag, der berørte folkesko
lens område. Imidlertid valgte foræl
dre- og elevrepræsentanter efter en nø
je diskussion, at udvælge nogle områder, 
som vi mente ville ramme vore børn 
mindst muligt i den undervisningsmæssige 
sammenhæng; f eks bortfald af skolemælk, 
bortfald af tilskud til elevkantiner, 
omlægning til dagrengøring, beskæring 
af vinduespolering og sænkning af stan
darden for udenomsænlæg (- idrætsanlæg).

På det sidste skolebestyrelsesmøde her 
i midten af januar så vi endnu engang 
forslagene igennem. Vi valgte at tilslut
te os en udtalelse fra pædagogisk råd, 
som udover en modstand mod de forslag, 
der er fremsat i forliget også gjorde 
opmærksom på, hvor ringe folkeskolen 
generelt er stillet i Arhus, hvis vi 
sammenligner os med byer, vi plejer at 
sammenligne os med.

Politikerne burde have afventet det 
store arbejde, som allerede er iværk
sat omkring den århusianske folkeskoles 
fremtid.

Inge Daugaard

Forsiden er tegnet af Stine l.a
RUN^H^SKCrZN
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