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RUNDHØJSKOLEN
Jeg må nok sige, at det har

sluttede op om mødet, onsdag d.

været en bevæget tid, skolen

21.11.90. Mødet var indkaldt af

har været igennem de sidste

skolebestyrelsen, for at orien

uger.

tere om skolevæsnets sparefor

Onsdag den 14.11.90 fik vi med
delelsen om at Rundhøjskolen,

er blandt de skoler, som sko

højskolens bevarelse.

levæsnet kunne forestille sig

Mange forældre og lærere meldte

at nedlægge for at spare på de

sig til de arbejdsgrupper, som

kommende års budgetter. Som vi

i de kommende måneder, på for

skrev hjem, er dette kun et af

skellig vis, skal arbejde med

skolevæsnets forslag.

PR, økonomi/prognoser, politi

Oprigtig talt kan vi slet ikke
forestille os, at nogen skulle

have lyst til for alvor at ned
lægge vo^s skole. Vi synes jo
at vi samfnen med forældre og

børn har bygget en dejlig sko
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slag, og for at samle alle gode

kræfter, til arbejdet for Rund

ker kontakt, underskriftsind
samling, indskrivning, kontakt
til virksomheder/institutioner,

kontakt til andre skoler og
pressekontakt.

Før mødet vidste vi at Rundhøj

le op. Ikke alene holder vi

skolen havde mange aktive for

gang i udviklingen af den dag

ældre, elever og lærere. Efter

lige undervisning. Også skolen

mødet vidste vi, at der er virk-

som samlingssted for alle kul

lig mange, som vil gøre en stor

turelle aktiviteter i lokalom

indsats for, at skolen kan be

rådet, har været en realitet

stå i fremtiden.

her på stedet igennem hele

De mange aktive viste sig også

skolens levetid.

d. 8. 9. og 10. nov., som hjæl

Derfor var det en glæde at se

pere ved loppemarkedet. Tak for

så mange forældre, elever, an-

det.

Jørgen Gaarde

Redaktionen vil gerne gøre opmærksom på, at

vi har valgt at bringe samtlige indslag vedr.

en evt. lukning af Rundhøjskole.n, som det er
foreslået af kommunens embedsmænd.

Til trods for at mørke skyer er sendt over

os, viser mange artikler i dette blad, at der
er styrke og kampgejst,- kvaliteter der i

denne situation er basis for skolens og

lokallivets eksistens.
Med disse ord ønsker vi jer alle en god jul
og et knald godt nytår!

v/ Henrik Sørensen og Per Jørgensen

Loppemarked
Skolen har som bekendt afholdt lop
pemarked fra torsdag den 8, november
til lørdag den 10. november 1990. Sko
lebladets udsendte medarbejder var
pä pletten. Ikke for at finde ud af
om omsætningen var god eller därlig,
men for at lodde stemningen blandt
den store skare af loppesælgere.
Først mødte jeg Ole Aakjær, som var i
færd med at arrangere en bedre senge
udstilling. Han var fuld at optimisme;
en rigtig ”Holmer”. Han kunne, det på
stod han i hvert fald, mærke de positi
ve vibrationer i luften. Det betød om
sætning mente han. Få minutter efter
kunne man høre fra sengeafdelingen, at
han nok havde ret, da hans stemme nær
mest gennembrød lydmuren med et :’Nej,
nej. 100 kr er yderst rimeligt. Sengen
er jo ikke lavet af spånplade. Prøv at
se, det er rigtig træ!”

Henning Greve så lidt modløs ud i sin
forvalterkittel bag disken i tøjafde
lingen. Først havde han brækket sin ene
tå i sin kamp mod en loppetrappe afte
nen før. Trappen vandt. Hvad værre var
fortalte han nu. En loppemedarbejder,
der ellers nød hans fulde tillid, havde
fjernet afdelingens absolutte sællert
fra salgsudstillingen. Nu var den væk
og det var han meget ked af. For som

han sagde: "Det var en meget smuk ha
bit, der højst skulle pletrenses en
ganske lille smule. Medens jeg mumlede
noget i retning af god bedring, sneg
jeg mig hen mod caféen.
I caféen mødte jeg bla Ulla Jordhøj,
der syntes at det hele gik rigtigt
fint. Brødet var blødt og pølserne
varme. Hun hviskede dog til jeres
udsendte: "Hemmeligheden hedder Palle.
Han kan bare det der med varme pølser
og hele svineriet. Det er skønt at
dele køkken med en rigtig kok".

Vores allesammens skolebetjent John;
nu også kendt som ivrig bobspiller
og Rundhøjskolens ukronede klunser
konge, fangede jeg da han for sytten
de gang havde købt noget spændende ra
gelse; denne gang et sovekammermøbel
af ubestemmelig årgang. Det bliver
pænt, når det det har fået et lag
fernis, påstod han.
Jeg stred videre og løb ind i HP
Mehlsen. Da han var chef for tæppe
afdelingen spurgtejeg ham, hvad han
følte, når han havde rullet det samme
tæppe ud for fjerde gang. "Slet og ret
afmagt", meddelte han kort og lavmælt.
På spørgsmålet om hvad han tænkte på
når han rullede et tæppe sammen igen
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uden at fä det solgt, svarede han gan
ske overraskende: "Jeg tænker; bare
det rådne tæppe ikke støver så meget
som sidste gang, så jeg igen får et
allergianfald”. På en måde var HP dog
glad for jobbet. Det gav bøffer hæv
dede han. Det var nok ikke engang
løgn. Jeg observerede nemlig, at den
kittel han havde på allerede så ud
til at være 3 numre for lille. Et
flot resultat allerede på andendagen.
Direkte adspurgt erklærede HP højlydt,
at udsigten til bøffer ikke i sig selv
var nok til, at han ville overveje et
eftermiddagsjob i DOMO. Pludselig för
han afsted, alt medens han råbte, at
han lige havde fået færten af en kunde,
der kunne se ud til at være interesse
ret i et tæppe med fire kaffepletter.
En lærer på skolen (navnet er redak
tionen bekendt) blev set grædende med
4 derbyplatter i hænderne. Medens hans
tårer rytmisk sagde kling, hver ene
ste gang de ramte platternes emalje
overflade, hviskede han igen og igen
med grådkvalt stemme: "Den hest kender
jeg. Jeg fodrede den selv som barn".

Helge Sørensen solgte en skrivemaskine
model "El lehammer", årgang 1952 for
130 kr. Det forlyder at den vist nok
kunne skrive. Godt kørt Helge.
Jørgen Skaftved mødte jeg sent fredag
aften. Han var glad, ja nærmest lykke
lig at se på. Det var ganske enkelt
fordi han endnu ikke var blevet afhen
tet af politiet. Han havde bly i bene
ne og led af bondeanger i hjertet.
Han betroede mig,, at han nok var kom
met til at sælge 3 gange så meget
håndmalet isenkram og svensk "Hem
slöjd", som der var på lager. Eller
som han sagde: "Hvad pokker, jeg sæl
ger jo kun det til folk, som de vil
have".

HP, loppemarkedets flyvende tæppehand
ler, viste utrolige evner. Det lykke
des ham at sælge en kommode for 20 kr,
medens han, så vidt jeg har fået for
talt på tredie hånd, holdt kundens
knurrende førerhund på afstand med et
stykke af en afrevet sengebund. Oplys
ningen om håndgemænget med hunden har
desværre ikke kunnet bekræftes.
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Jørgen Hoffmeyer fra FOLE var svær
at få en kommentar fra. Han stod i
caféen og undrede sig over, at vandet
blev sort, når han hældte det over
kaffebønnerne.

Jørgen Gaardes stemme flængede på
sidstedagen ustandseligt gennem
lokalets højttaleranlæg. Han råbte
om prisnedsættelser, supertilbud og
kvantumsrabatter. Under en af disse
elektriske udladninger sagde min si
demand, som gerne vil forblive anonym:
"Jeg står fast på priserne. Jeg fører
kun kvalitetsvarer. Kompromisser er
for amatører."

Jørn Skovsgaard, manden bag århundre
dets største stolehandel til årtiets
mindste pris, sagde om loppemarkedet
da det omsider var slut: "Resultatet
var efter omstændighederne godt. Det
kunne have været meget værre”. Jeg
må indrømme, at jeg ikke er helt med
på, hvad den udtalelse dækker over,
men det fortæller han sikkert selv
om på et tidspunkt.
Dette var rapporten om loppemarkedet.
Mange er ikke blevet nævnt. Det skal
ikke forstås på den måde, at der ikke
var andre loppesælgere i loppehuset.
Det var der. Der var rigtig mange for
ældre, der sled som bæster fra tidligt
til sent.
Redaktionen

hjerter eller spar ?

S&%Ä>

,c<^gdet
Skal vi spille kort om skolepenge , Aage?
Som lærerrepræsentant i Rundhøj
skolens skolebestyrelse, en af de

seks skoler, som er truet af luk

ning, og som pensioneret • kort
spiller, vil jeg gerne tage meld

ingen op, som lederen i Aarhus
Stiftstidende den 15. november
spillede" ud med.
"Hjerterfri" og "Spar er trumf"

er åbenbart det eneste kortspil,
som spilles på Aarhus Stifts
tidende, når man skal tage stilling
til det sparekatalog, som kommunens

embedsmænd er kommet frem med.

Som bekendt er "ruder" og "klør"
også blade i et spil kort, og jeg
skal som mit første udspil "stikke"

en "ruder" ud, i den hensigt at

få dig til at kigge ud og op, i
stedet for at sidde med næsen i

den lange "sparstribe", som

åbenbart gemmer på gamle fordomme
og kedelige minder fra egen skole

tid. Alle har jo lov til med vægt
at udtale sig i skolepolitiske

sager, de fleste har jo selv gået

i skole, eller har haft børn der.
Personligt vil jeg afholde mig
fra at udtale mig om en sammen

lægning af "Stiften" og "JyllandsPosten", selv om jeg er tidligere

avisbud.
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også et resultat af et meget

godt samarbejde mellem skole og

hjem.
Skolen er hjemsted for ungdoms

skolen, hvor i øjeblikket ca.
225 elever går til undervisning

i eftermiddags- og aftentimerne,
og den tilhørende ungdomsskole

klub er og har været eneste

klubtilbud til de unge mennesker

"Hjerter" er mit næste udspil,
en hel stribe. Hvordan kan jeg

som lærer spille andet, når det
er børnenes tarv, det gælder.

Rundhøjskolen har snart i 25 år
været midtpunkt i lokalsamfundet,

længe før man opfandt begrebet i

Folketinget og bevilgede penge
til udviklingsarbejde. En meget
aktiv Forældre- og lærerforening

(FOLF) har lige så længe,-ja fak
tisk blev den stiftet før skolen
officielt blev indviet,-lavet et

i Rundhøjområdet. Spejdere og
idrætsklubben Lyseng har til

huse på Rundhøjskolen, hvad vil
man for øvrigt gøre ved Rundhøjhallen, skal den også sælges

sammen med skolen? Og hvad med
skolens nyindviede skolefritids

ordning "Hanegal", skal den sælges
til kontorer eller til lavpris

varehus? Alle disse nævnte akti
viteter i lokalområdet forsvinder
fra dag til dag, hvis man lukker

Rundhøjskolen.

utal af arrangementer til gavn
for elever, forældre og beboere

i lokalsamfundet. FOLF har sin
egen aftenskole, hvor i øje

blikket ca. 150 mennesker går
til undervisning, ligesom for

eningen er drivkraften bag inter
essegruppeundervisning for ca.

100 børn.

Skolen har siden de første ud
viklingsarbejder blev sat i gang,

været med næsten i dem alle.

Indskoling, mellemtrinsforsøg,

udskoling og emneundervisning

er afprøvet og igangsat, og
Rundhøjskolen fremstår i dag

som en moderne, åben skole i
stadig udvikling.

Skolen har også stolte tradi
tioner omkring musik og sang,

hvilken skole kan prale af både,

at have sit eget orkester,
"Rundhøjblæserne", hvor medlem
merne er rekrutteret fra skolens
frivillige musikundervisning, og

et sangkor af nuværende og tid
ligere forældre og lærere.
Skolen har sin egen hytte i natur
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skønne omgivelser i Addit nær Ry,

Som det sidste kan nævnes vores

erhvervslinie på 10. klasse
trin, hvor vi i tæt samarbejde
med de lokale virksomheder og
institutioner sender eleverne ud
i praktik i 8 uger. Oplevelserne

herfra er grundlaget for den
daglige undervisning på skolen,

ligesom lokalsamfundets folk

fungerer som gæstelærer for
eleverne.

Hvilken virksomhed kunne drømme

"Jokeren" i spillet er jo børne

om at lukke sin forsknings- og

tallet; det er alene af kvanti

udviklingsafdeling? Man behøver .

tative og ikke kvalitetsmæssige

ikke at sætte sine børn i privat

grunde, man foreslår skoler

eller friskole, hvis man ønsker

lukket.

y•

en anderledes undervisning i
Århus kommune.
Skal og kan alle disse "Hjertere"

stikkes med "Spar"? Af to "spar"

vælger I åbenbart at spille den,
der giver mest ballade. Når vi
spiller kort, får vi kun skæld ud,

Prøv at forklare børnene det ret

når vi spiller forkert, det gør I.

færdige i et sæt spilleregler,

Mit "sparudspil", for jeg har des

der fortæller, at skolen skal .

værre "spar" på hånden, er, når

lukkes, fordi der "kun" er 360

jeg skal vælge mellem to "fusere",

børn. "Jokeren", børnetalsprog

at skære i børnenes timetal.

noser fortæller iøvrigt også, at

Indlæring er som bekendt en meget

man om 10-15 år vil mangle sko

kompliceret proces. Tryqhed og

ler igen. Skal man så bygge nye,

motivation er nøgleord, når børn

til erstatning for dem man solgte

skal have fuld udbytte af den

engang? Det er en drastisk og

daglige undervisning. Ved at

uoprettelig handling, når man ned

skifte skole, flytte børnene

lægger en skole. Børnenes timetal

fra deres lokalområde i skole

kan man ændre år for år. Tænk

tiden og lukke midtpunktet for

hvis der kom andre kortspillere

mange af deres fritidsinteresser,

til ved "bordet" på Christians

skaber man i allerhøjeste grad

borg! Velvidende, at selv om

utryghed og tomgang i deres

regeringen de sidstre 8 år har

dagligdag. Dette kan man ikke

spillet "Sorteper" videre til

kompensere for, ved at proppe

kommunen, så lad dog være med

dem med undervisning i skolen.

at spille "Æsel" om børnenes

Hvad hjælper det så, at de har

fremtid. Bevar skolerne i lokal

beholdt det nuværende undervis

samfundet, så man ikke i disse

ningstimetal. Vi "snyder" ikke,

"spar er trumf tider" gør uop

når vi spiller kort. En nedsæt

rettelig skade på vore skole-

telse af timetallet vil ramme

og uddannelsessystem. Ha' spille

ens på alle skoler, det er ikke

bordet klar, når det igen i

kun de børn, hvis skole lukkes,

Danmark bliver legalt at spille

som uretfærdigt rammes.

"hjerter" ud
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hvilke huller, man ville lukke.
Hvor skulle pengene komme fra?

Så skuller der såmænd nok blive

Man kunne jo i lighed med kom

rigeligt med skattekroner til

munens spareudvalg nedsætte et

at føre en forsvarlig uddannel

udvalg bestående af de dygtig

ses-, social- og sundhedspolitik.

ste skattetænkere og fradrags

ryttere fra vort erhvervsliv,

Vi si.'r "pas" til "spar". På

De skulle have til opgave, at

Rundhøjskolen vil "hjerter"

lave et katalog, som indeholdt

fortsat være trumf - også efter

de 10 fedeste skattefiduser i

1992

landet. Her kunne regering og
folketing så vælge og vrage
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Ole Aakjær

Inge Daugaard under stormødet onsdag den 21. november
Se også side 14.

Månedens iærer
Hvad kan gøre dig glad, når
på arbejde?
En frisk morgenhilsen: "Hej
glade børn og/eller et godt
lærerværelset inden klokken

Navn: Ole Aakjær
Du er jo gårdvagt! Skal man have
stærke nerver for at klare det
store frikvarter?
Nu har jeg heldigvis ikke dårlige
nerver, men jeg kan godt blive
lidt nervøs, når jeg ser et par
drenge sidde i toppen af skole
gårdens eneste træ, eller da en
gruppe børn brugte skolegårdens
nye vippe som affyringsrampe til
en 4-5 meter høj lufttur. Vippen
er nu savet ned; træet er der
heldigvis endnu.
Det er en kendt sag, at du holder
af Holme! Hvorfor gør du det?
Du tænker vel på skolens samarbej
de med lokalsamfundet og vort lo
kalblad "Hold a Holme”. Jeg synes
det er vigtigt med et lokalblad,
hvor man kan se, hvad der sker i
ens lokalområde, og hvor man kan
læse og selv skrive om de ting,
som sker her. I skolens kamp for
overlevelse regner jeg da med fuld
opbakning fra hele Holme. Vi har
jo vist, at vi holder å Holme. Nu
skal Holme vise, at de holder af
os.

Hvad ville du lave på skolen, hvis
der en dag kom en lille mand ind
på lærerværelset og sagde: "Hej Ole,
her er en million”?
Jeg kender faktisk et nært familie
medlem, der næsten lige har vundet
en million i lotto. Han gav en mas
se penge væk; det ville jeg også
gøre. Så ville jeg holde en fest
for mine kolleger, dele ud til
eleverne på skolen, og invitere
familie og venner på en week-endtur.
Så ville jeg betale min gæld..........
- og så - er der vist ikke flere
penge.

du møder
Ole”, fra
grin på
ringer.

Bliver du sommetider vred?
Jeg bliver edderspændt rasende, når
"nogen" foreslår Rundhøjskolen ned
lagt. (Han mener hvad han siger.
Jeres udsendte hørte Ole holde et
indlæg på stormødet i Rundhøjhallen. Man kunne virkelig høre at
han var vred. Mikrofonen var unød
vendig, da vi hørte ham, endog uden
manuskript, gøre rede for hvorfor
vi skulle kæmpe for vore skole. Red)
Hånden på hjertet. Hvad tænkte du, da
du hørte, at Jørgen Gaardes LADA var
blevet stjålet?
At det var løgn, men så trøstede jeg
Jørgen med, at den vil komme hurtigt
til veje igen. Tyven ville garante
ret sætte den fra sig når det blev
lyst.

Man siger at skoleelever i vore dage
til tider kan være frække og ureger
lige! Var du selv artig som barn?
Artig nej, men det jeg blev straffet
for dengang, ville man slet ikke ta
ge sig af idag. Kom man med en frisk
bemærkning, blev man betragtet som
næsvis og flabet og straffen var en
lussing eller en eftersidning. Tit
var straffen fuldstændig vanvittig
i forhold til forseelsen. Jeg fik
engang 10 lussinger for ikke at stå
ordentlig på række, da læreren kom,
og 3 slag i rumpen for ved et uheld
at smadre en rude (jeg var godt nok
på forbudt område). Men jeg har da
heldigvis ikke taget skade!!!!!!!!

Er det sjovt at være lærer?
Ja, det er herligt, og det er et
ufravigeligt krav, at have humor
i vort job, også i disse spareti
der .
Drømmer du om skoleelever om natten?
Ja, men aldrig onde drømme.

Redaktionen
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Klassefest
Tirsdag den 13. november deltog

Efter disse aktiviteter havde

vi i en efterårshyggesammenkomst

de fleste også fået skærpet

i l.a og bh.a på Rundhøjskolen.

appetitten, og den medbragte mad

Forældre, børn og søskende sam-'

skabte på dette tidspunkt begej

ledes kl. 17.30 i musiklokalet,

string, og der kunne frit vælges

hvor eleverne havde forberedt et

retter ved den fælles spisning. Som

lille potpourri af sange og sang

ved andre lignende lejligheder har

lege akkompagneret af klaverspil

børnene sjældent tålmodighed til at

Herefter kunne vi cirkulere rundt

mens vi forældre vendte "verdens

til forskellige aktiviteter, som

situationen", var der tegnefilm for

havde direkte relation til de em

børnene

sidde flere timer ved bordet, og

ner, som eleverne havde beskæftiget
sig med i ugerne inden. Dette var

Sammen med de udmærkede nyhedsbreve

TRÆ, hvor der var fremstillet træ

og informationer iøvrigt vi får om

skibe og en fin havn i papmache.

kring hverdagen i skolen, er det

Her forsøgte mange, specielt fædre,

blandt andet sådan en rar og hygge

at supplere med nye og anderledes

lig aften, der giver os som forældre

typer træskibe.

tryghed og varme, og vi tror at mange
af de fremmødte forældre ligeledes

Under emnet LEGE OG SPIL havde

vil kunne dele vores begejstring.

eleverne fremstillet spil udfra

Selv om vi kun har "kendt" Rundhøj

deres helt egen kreativitet og

skolen i 1 1/2 år, føler vi os alle

fantasi, og der blev her spillet

rede utroligt "hjemme". Derfor mange

på livet løs. I hjørnet med DUKKE

tak til såvel børn, lærere som for

HUS OG FILTDUKKER blev der frem

ældreråd

stillet nye møbler og filtbamser.
Eva Sletten/Aksel Bo Madsen

Men ikke mindst brevene fra bedsteog oldforældrene, som var blevet
bedt om, at fortælle hvad og hvor

dan de legede, da de selv var børn,

var interessant læsning - også for

vi voksne. Og et personligt besøg,
af 4 af elevernes bedsteforældre i

klassen, var blevet modtaget med

glæde af eleverne.
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(forældre i l.a)

fortsat....
De havde skrevet breve til børn

Den 13. november afholdt l.a og
bh.a

en meget vellykket klasse

ene med, hvad de havde leget med,-

fest med lærere, elever, foræld

der havde også været bedsteforældre

re og søskende. Det var en kul

på besøg i klasserne.

mination af det første fælles

Aftenen sluttede med fælles spisning

emne: legetøj.

og hyggeligt samvær. Det var et stort

arbejde lærerne og børnene havde lagt

Aftenen startede med sange og

sanglege. Senere havde vi mulig

i arrangementet. For forældrene har

hed for at se legetøjet, som

det været spændende at opleve starten

børnene havde lavet. Det var

på den samordnet indskoling.

meget flot, - der var skibe, spil
Karin og Steven Kadin

og dukkehuse o.a. Børnenes bedste

(forældre i bh.a)

forældre havde også været i gang.

Nyt fra elevrådet
KOLENEDLÆGGELSE

om I allerede ved, er vores skole

Før vi finder nogen at skyde skylden

ruet af nedlæggelse. På et møde

på, synes jeg, at vi skal lægge vægt

en 15. november diskuterede vi

på at "sparekataloget" kun er et for

vad der burde gøres. Det er rigtigt,

slag. Endnu har byrådspolitikerne ikke

t vores klassekvotient er ret lav,

taget stilling til materialet. I den

en det er da også det eneste, der er

kommende tid vil I møde læserbreve, se

vejen med RUNDHØJSKOLEN. Tænk bare

lister til underskrifter, måske oven

å hvor mange kvaliteter denne skole

i købet møde en underskriftindsamler.

ar i forhold til andre skoler.

Det er aktiviteter, der viser at Rund

andhøjskolen spiller også en aktiv

det.

højskolen lever og vil blive ved med

olie i lokalsamfundet. Hvordan villé
olme/Rundhøj/Højbjerg klare sig

den hallen.

Nis
(elevrådet)

II

Månedens elev

Navn: Nis Johannsen, 9 a
Red: Hvor lang tid har du været med
i elevrådet og hvor lang tid har du
været næstformand?
Jeg har været med i elevrådet siden
jeg gik i 5. klasse og jeg har været
næstformand siden sidste år.

Red: Hvorfor har du ladet dig vælge
til næstformand i elevrådet?
Det har jeg, fordi jeg synes det er
spændende. løvrigt lærer man også
meget af det.
Red: Hvorfor mener du, at det er
nødvendigt med et elevråd?
Først og fremmest for at vi kan
have et sted, hvor vi kan samle
elevernes ønsker. Hvis vi ønsker,
at noget skal laves om, må det gå
den vej, hvis vi skal få noget ud
af det; selv om jeg må indrømme
at det ikke er alting der lykkes.

Red: Hvorfor tror du at nogen
klasser svigter elevrådsarbejdet?
Det er rigtigt, at der er for
mange elever, der ikke tager
elevrådsarbejdet alvorligt nok.
Grunden hertil er måske at det
er svært at trænge igennem med
ønsker, hvis det da ikke drejer
sig om småting.
Red: Udover at være næstformand
er du den ene af elevernes re
præsentanter i skolebestyrelsen.
Hvordan synes du, at det er?
Det er sjovt at prøve at være
med til. Det er måske nok lidt
lettere at få ting gennemført.
Vi har stemmeret nu. Det havde
vi ikke i det gamle skolenævn.
Sommetider kan det godt være
en smule kedeligt. Mest fordi
man følger en snrtile afmagt; dvs
jeg føler at skolebestyrelsen
sommetider nok ville høre lidt
mere på en hvis man var voksen.

Red: Hvordan synes du iøvrigt
samarbejdet er mellem elevernes
repræsentanter og de voksne
i skolebestyrelsen?
Det er gået bedre end jeg havde
forventet. Men jeg synes sta
dig, at det er ligesom eleverne
kommer i sidste række, selv om
det egentlig er dem, der er ho
vedpersonerne på skolen.
Red: Synes du, at der mangler
noget på skolen?
Ikke sådan materielt, men jeg mener,
at vi som elever har for lidt indfly
delse på vores dagligdag.
Red: Hvad kan gøre en næstformand
rigtig gal?
Det der kan gøre mig rigtig vred er
hvis der er nogen elever der larmer,
når man er ved at fortælle et eller
andet på et møde.

Red: Hvad laver du i fritiden?
Jeg går til foto og arkæologi på ung
domsskolen.
Red: Hvad mener du om hærværk?
Det er noget rigtigt skidt. Det koster
en del. Det er nu ikke kun skolens ele
ver, der laver den slags. Det meste
sker faktisk i forbindelse med indbrud
Men hvis nogen tegner på borde eller
vægge mener jeg at de selv skulle sæt
tes til at gøre rent.

Red: Til sidst. Er der noget du vil
sige til dine kammerater?
En del af dem må starte med at tage
elevrådsarbejdet mere alvorligt.
Det nytter noget. Vi kan trods alt
få gennemført nogen ting. Vi skal
snakke mere om elevrådsarbejdet i
klasserne, f eks i klassens time.
Hvis det ikke sker bliver det jo
kun klasserepræsentanternes mening,
der kommer frem.
Det skal bemrækes, at artiklen er
skrevet før at det blev kendt, at
skolen er blandt de lukningstrue
de .
Redaktionen

”Mor, jeg er så ked af....
Fra en mor til et børnehaveklas
sebarn har skolebladet modtaget
følgende:

Da vi onsdag hører om skolens
eventuelle nedlæggelse er hans
første reaktion, at sä må vi
demonstrere. I børnehaven får
han dem til at lave et skilt
med teksten: "Ned med kommunen
- 1 000 gange ned med kommu
nen" .
Vi snakker en del om det ved
spisetid og forsøger hele ti
den at slå fast, at det jo kun
er et forslag. Det er ikke sik
kert, at skolen bliver nedlagt.

Torsdag eftermiddag kommer så
den store reaktion, idet han
siger: "Mor, jeg er så ked af
at skolen skal nedlægges",
medens tårerne står ned i tove.

Hans store bekymring er, at så
lærer han aldrig at læse. Det
hjælper ikke spor, at jeg for
sikrer, at han kan lære det på
en anden skole.
Den gennemgående replik mellem
tårerne er: "Jeg kan ikke holde
tanken ud. Det er værre end hvis
vi ikke holdt jul".
Han mener nu nok, at hvis han gir’
alle sine penge (pt. 200 kr på
bankbogen) og sine ugepenge (7 kr
om ugen) til kommunen, så lukker
de nok ikke skolen.
Sådan bliver det ved længe, den
eftermiddag.

Dette er blot skrevet for at for
tælle, at selvom det kun er et for
slag, så påvirker det også de mind
ste elever.

Underskriftindsamling
Underskriftindsamlingsgruppen
På det afholdte stormøde vedrø
rende eventuel nedlæggelse af
Rundhøjskolen blev der nedsat
en lang række arbejdsgrupper.
Bla blev der nedsat en under
skriftsindsamlingsgruppe. Som
formand for udvalget vil jeg
meget gerne takke alle de 40
personer, der meldte sig til
min gruppe.

Jeg vil kontakte hver enkelt
af jer telefonisk.

Hvis der er flere, der synes
at de vil gøre en indsats i
gruppen - såvel elever som
forældre - bedes i ringe
til mig på tlf 86 - 14 73 58.
Henrik Sørensen

Det er meningen, at gruppen
samles til et møde, når vi
når lidt længere hen. På
mødet vil vi planlægge vort
felttog.
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Nyt fra skolebestyrelsen
- en ungdomsskole,
Rundhøjskolen længe leve

- en aftenskole,
Det kom som et chock for os alle,
elever, forældre og lærere samt an
dre med tilknytning til skolen,
da vi den 14 november 1990 erfare
de, at Rundhøjskolen var nævnt
som lukningstruet i det kommunale
sparekatalog.
Det må dog straks fastslås, at
sparekataloget, der også lægger
op til en lang række andre ind
greb indenfor skolevæsenets om
råde, ene og alene er udarbejdet
af kommunale embedsmænd. Når du
sidder med dette blad i hånden er
politikerne ikke - i hvert fald
ikke officielt - endnu blevet ori
enteret om sparekatalogets ind
hold. Indholdet bliver nemlig
først offentliggjort den 13 decem
ber .

- frivillig musikundervisning,
- Rundhøjblæserne,
- forældre- og lærerkor, og
- en erhvervslinie, som er tilrette
lagt i et snævert samarbejde med
områdets virksomheder.
Vi er tillige hjemsted for spejderne
og Idrætsklubben Lyseng.

Endel ig
. har skolen, nok som den
første folkeskole i amtet., fået en
formålsformulering, som er udarbejdet
i et tæt samarbejde med bestyrelsen.
Der er mange ting i den nye formåls
formulering, der viser, at skolen er
inde i en rivende udvikling.

Det er derfor utroligt vigtigt, at
slå koldt vand i blodet. Rundhøj
skolen lever og det bedre end
nogensinde før.

Vil kommunen virkelig sende de små
elever på andre skoler, så de skal
krydse nærmiljøets stærkt trafike
rede veje. Jeg nægter at tro det!

Jeg nægter at tro, at ansvarlige
politikere kan finde på at lukke
en så velfungerende skole, som
vores.

Vil kommunen virkelig sende vore
4 centerklasser på andre skoler.
Jeg nægter at tro det! Kommunen
ved jo så udmærket, at netop dis
se børn har et ekstra behov for
trygge og stabile rammer.

Vi har en skole med:

- et velfungerende forældre- og
lærersamarbejde (FOLE), der er
lige så gammelt som skolen. Vi
var igang før demokrati og sam
arbejde blev ord i folkeskolens
ordbøger,
- en lejrskole i Addit, der admi
nistreres af en styrelse bestå
ende af lærere og forældre.
Noget ganske enestående. Hvilke
andre skoler, har deres egen
lejrskole,

- en skolefritidsordning. Den blev
åbnet den 1 august 1990. Skole
fritidsordningen arbejder tillige
tæt med den tilstødende offentlig
legeplads.

Nej! Jeg er fuld af fortrøstning.
Jeg tror ikke på, at kommunen vil
slagte et guldæg. Lad os se frem
ad og lad os i den kommende tid
kæmpe sammen for at få kommunen
til at forstå, hvis de skulle væ
re i tvivl, at Rundhøjskolen er
noget ganske særligt.

Når I læser disse linier ved I
allerede meget mere om de akti
viteter, der er sat igang på
skolen.

RUNDHØJSKOLEN LÆNGE LEVE
Henrik Sørensen
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