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NAVNE- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ
SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:

Johannes Colstrup, formand, Rundhøj
alle 135,8270 Højbjerg,tlf.14 53 77.
Benthe S. Jørgensen, næstformand, 
Rundhøjalle 8,8270 Højbjerg, tlf. 
149745

Søren Glavind-Kristensen, kasserer 
Fredensgaardsvej 40,tlf. 14 71 94
Mogens G. Larsen, sekretær, Boiken- 
vej 2, 827o Højbjerg, tlf.14 61 96
....  i bestyrelsen i øvrigt:
Henning Jørgensen, Elverdalsvej 142, 
8270 Højbjerg, tlf. 27 49 12

Helga Nielsen, Rundhøjalle 6, 8270 
Højbjerg, tlf. 11 05 46
Pia-Lill Jensen, Vejlby Vænge 142, 
8240 Risskov, tlf. 17 47 60
E. Saaby Nielsen, Holme Møllevej 114 
8270 Højbjerg, tlf. 14 60 26
Skoleinspektør Peter Pedersen, Mar- 
slevvej 5, 8270 Højbjerg, tlf. 
14 52 52

Tilsynsrådet for Addit Rundhøj 
(sidder til ordinær generalforsam
lings styrelses-valg for stiftelsen):
Fra bestyrelsen for forældre- og læ
rerforeningen: formanden, kasseren og 
skoleinspektøren
Tilsynsrådets generalforsamlings- 
valgte formand: Jørgen Hansen-Skov- 
moes, Fredensgaardsvej 44, 8270 
Højbjerg, tlf. 14 55 76, og sekretær 
ligeså generalforsamlingsvalgt: 
Grete Salomon, Marslewe j 4, 82 70 
Højbjerg, tlf. 14 48 84

Bladets lay - out: Benthe S. Jørgen
sen, Mogens Larsen.
Fotos velvilligt lånt af Rundhøj
skolen .

SKOLEN SOM SAMFUND, ENHED OG HEL
HED.

"Samfundet" kan forstås på mange 
måder.
Da dette blad hverken repræsente
rer parti- eller skolepolitiske 
interesser, må vi først og en
kelt erkende, at alle, der bor i 
dette land, er samfundsborgere, 
og at på det stedlige plan alle, 
der hører til Rundhøjskolens sko 
ledistrikt, er en del af samfun
det, den del nemlig, som bor her 
og hvis børn går til skole her. 
Dette lokalsamfund med dets sko
le er det, vi i det daglige har 
nærmest. Med dets mangesidige 
sammensætning er det en del af 
vort ansvar for samfundet i det 
større.
Den skole, der er vor her, skul
le nødigt på noget tidspunkt 
fjerne sig fra samfundet i øv
rigt. Den skal være åben mod det 
og for det.
Ved "skolen" har vi før i dette 
blads spalter sagt, at vi for
stod både dens medarbejderstab 
på skolen og dens elever og 
disses hjem. Disse udgør den en
hed, der får "skolen" til at fun
gere,- SOM SAMFUND■
Skolen er derfor ikke det sted, 
hvor børn parkeres et par dag
timer, og nogle unge får tiden 
til at gå,forhåbentlig også med 
at lære noget, de senere kan få 
brug for. Som nogle hjem måske 
endnu mener om "skolen".
Skolen er heller ikke det sted, 
hvor man ser frem til,det bliver 
fredag og førtidspensionering, 
mens man i den knapt tilmålte 
tid skal have det presset sammen 
som skal kunnes, fordi "samfun
det" kræver det - i stigende 
grad og stadigt ændrede former. 
Som nogle skole-folk endnu tror, 
"skolen" er.
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Skolen er tværtimod det samfund, hvor alt er betydningsfuldt, og intet 
tåler at lades u-gjort af nogen.
Men - når nu læreren bliver træt - af samfundskrav om, hvad der skal 
nå's - og ikke mindst træt af, at eleverne volder dem "knuder", så er 
det hjemmene, der må bistå dem med, at børnene møder velforberedte og 
udhvilede til dagens arbejde i skolen, og det er også hjemmenes opga
ve sammen med skolens folk at finde ud af, hvorfor konflikter opstår 
og hjælpe med at bilægge dem og nå til en fornuftig løsning.
Og når hjemmene kører fast i opdragelses- og oplæringsmæssige proble
mer, så er det, skolen stilfærdigt kan træde ind i "billedet" med sin 
viden om det samme barn, den samme unge, og den kan i sådant tilfælde 
træde uden for det snævre forløb, som fag og skema fastsætter. Den kan 
tages med på råd. Læreren er, vil det så vise sig, ikke blot en tje
nestemand, men til tjeneste for hjemmene. Det er nemlig med hjemmene 
for øje, folkeskolelæreren har taget sin uddannelse og påtaget sig 
sit erhverv.
Skolens helhed vil også vise sig, når dens elever har brug for vejled
ning gennem samfundets mønstre. Ikke blot som en nødvendig instruktion 
om arbejdsgangen i det, men som dragen nytte af andres erfaringer end 
dem "inden for murene". Også her kan skolen nok - nu som før - trække 
på forældres viden.
Rundhøjskolen har i sit hidtige forløb ikke været bange for at henvende 
sig - tit - til hjemmene.
En henvendelse med anmodning om at komme på skolen, en opfordring til 
at hjælpe med, er en tillids-erklæring fra skolen til hjem.
Den bør derfor ikke afvises som u-vedkommende.
Og hjemmenes udtalte, eller uformulerede, forventning til skolen om, 
at den er lydhør for børns og forældres tarv, den skulle nødigt bli
ve overhørt eller komme i anden række, dvs. bag det "strengt påkræ
vede", noget man altid selv lettest kan finde ud af, hvad er.
I skolens sammenhæng opøves samfundets tilvækst i at udgøre en enhed 
om fælles opgaver. Der opleves, når skolen er et samfund, hvad det 
er at være sammen med andre og at gøre noget for andre. Andre sam
fundsborgere . Med-mennesker.

J. H-S.
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RUNDHØJSKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING AFHOLDER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 25. APRIL 1977 KL. 1930 PÅ LÆRERVÆRELSET

Dagsorden iflg. lovene

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra foreningen
3. Beretning fra ADDIT RUNDHØJ

4. Regnskab, budget, kontingent
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
7. Valg af 6 medlemmer af styrelsen for stiftelsen

ADDIT RUNDHØJ
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Indbydelse til generalforsamlingen vil blive tilsendt foreningens 
med1emmer. Kun de har stemmeret.
Der er kun adgang mod gyldigt medlemskort.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ad pkt. 5. Efter tur afgår: Henning Jørgensen

Mogens G. Larsen 
Helga Nielsen.

Spørgsmål, uden for dagsordenen, der ønskes taget op til behandling, 
samt forslag til drøftelse må være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen.
Ad. pkt. 7. I henhold til fundatsen for stiftelsen "ADDIT RUNDHØJ" 
forelagt og drøftet sammen med vedtagelsen enstemmigt af stiftel
sens oprettelse på ekstraordinær generalforsamling i forældre- og 
lærerforeningen 28. oktober 1976, skal der vælges 6 medlemmer på or
dinær generalforsamling i foreningen for den næste to-årige periode. 
Styrelsens syvende medlem er fast medlem, nemlig Rundhøjskolens in
spektør.
Det er bestyrelsens håb, at der møder mange op den aften.
RESERVER DEN ALLEREDE NU.

På bestyrelsens vegne 
Johannes Colstrup 
formand4



Som det vil være skolebladets læsere 
bekendt fra lokalpressens omtale i 
sin tid, blev det ved ekstraordinær #ADDIT>
generalforsamling torsdag den 23. ill D I I KI ill
oktober 19 76 i forældre- og lærer- 111 i III
foreningen enstemmigt vedtaget, at % HØJ J
ADDIT RUNDHØJ bliver en stiftelse, 
dvs. en selvejende institution med 
egen styrelse, men nøje forbundet med 
dens opretter, forældre- og lærerforeningen, i dennes levetid og 
med uændret formål.

Foreningens juridiske rådgiver vedrørende oprettelsen, advokat 
Meyer Petersen, var til stede og besvarede spørgsmål vedrørende 
fundatsen.

Denne er, mens dette skrives, til endelig godkendelse i Miljø
ministeriet, planstyrelsen og til slutbehandling i forældre- og 
lærerforeningens bestyrelse, så den kan forelægges til medlemmer
nes kundskab på ordinær generalforsamling i forbindelse med be
retningen om det svundne år i Addit.

Det er det til da siddende tilsynsråds ønske, at foreningens 
medlemmer vil vise medleven i ADDIT RUNDHØJs fremtid ved at ind
vælge mennesker, man har tillid til vilrespektere de forudsætnin
ger, under hvilke ADDIT i sin tid blev erhvervet, og de retnings - 
linier, efter hvilke det til nu er drevet - samt - og ikke mindst 
at den skole for hvilken ADDIT ved mange hænders virke blev anskaf
fet, må blive repræsenteret også af lærere derfra, for hvem det 
fri-sted anses for betydningsfuldt i skolens sammenhæng.

Det er vort håb, også udtrykt overfor lærerrådets formand, at 
foreningsmedlemmer af Rundhøjskolens lærerkollegium må erklære 
sig villige til at gå ind i det samarbejde, Addit Rundhøj har 
brug for - mellem skole, hjem og forening, som ved gavebrev over
drager stedet til den kommende styrelse.

Derfor er den 25, april 1977 en ny, vigtig dag i Addit Rundhøjs 
historie, i foreningens og i skolens.

Ifølge fundatsens paragraf 7 ledes den kommende stiftelse af en
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Addit Rundhøj....
af en styrelse på 7 medlemmer, hvoraf Rundhøjskolens inspektør 
eller en stedfortræder, udpeget af inspektøren, er fast medlem.

De øvrige 6 styrelsesmedlemmer vælges af den årlige generalfor
samling i forældre- og lærerforeningen. Valget er for en 2-årig 
periode, således at halvdelen afgår hvert andet år. Efter det 1 
år (dvs i 1978) afgår ingen. Hvilke 3 medlemmer, der skal afgå 
efter det 2. år efter dannelsen (dvs i 1979) afgøres ved lod
trækning. Genvalg til styrelsen kan finde sted.

GOD VALGDAG TIL STIFTELSENS STYRELSE

Jørgen Hansen-Skovmoes 

tilsynsråds-formand.

----ooOoo----

Forårskoncerten
ONSDAG,den 27. APRIL kl. 19.30

i RUNDHØJHALLEN

Her er en af de rigtige forärsbebudere:

Rundhøjskolens Arlige forårskoncert 
MED BL.A.

minikoret 
skolekoret 
forældre- og lærerkoret, der opfører 
scener fra heibergs vaudeville "NEI" 
- BL.A. "Erindrer De, Det var i kongens 
have" 
SAMT
RUNDHØJBLÆSERNE, BLOKFLØJTER OG 

GUITERORKESTRET MED NYT, FESTLIGT 
FORÅRSPROGRAM.
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TO NYE Bh- OG 1.KLASSER NÆSTE SKOLEÅR, 
3,- OG A.KLASSERNE FORTSÆTTER UDELT.

Ved indskrivningen til det nye skoleår kom der næsten lige så mange 
indmeldelser til børnehaveklasserne og de nye 1.klasser, som tilfæl
det var sidste år. Det kan nok forsigtigvis antydes, at skolen igen 
får to børnehaveklasser og to 1.klasser til næste år.

Skolens problem er jo det dalende elevtal. Det er i sig selv en for
del, fordi lærerne herved bedre kan hjælpe den enkelte elev, hvis 
der ikke er så mange børn i hver klasse. Men der er naturligvis en 
grænse for, hvor små klasserne kan være. Det koster immervæk penge 
at opretholde klasser i stedet for at slå dem sammen. Skolen har 
imidlertid - samtidig med at et talmateriale er fremsendt til skole
kommissionen - bedt om, at de truede klassetrin i stedet for klasse
sammenlægninger får lov til at med samme klasse-antal, men med redu
ceret timetal i de enkelte fag. Skolekommissionen har nu meddelt, at 
de nuværende 3. og 4. klasser kan fortsætte uændret i det kommende 
skoleår, men med hhv. 2 og 3 timer mindre end normaltimeplanen for 
Århus skolevæsen.

P.P.

TAK I forbindelse med 
luciafesten havde 
foreningen et lotte
ri med mange gevin
ster, som alle var

hjemmegjorte. Der er nogle mennesker, 
som har ydet en stor indsats her, for
at vi kunne få dette op at stå.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne 
her bringe en hjertelig tak til alle, 
som har hjulpet os.

Johannes Colstrup

SAMTIDSORIENTERING
Mødet på lærerværelset 
den 21. marts, hvor fag
konsulent Tage Andersen 
gjorde rede for det nye 
fag samtidsorientering, 
havde samlet en lille 
snes mennesker. Da faget 
er udtryk for en stor del 
af de ideer, der er lagt 
i.den nye skolelov, blev 
det samtidig et godt op
læg til den debat, der 
fulgte efter oplægget.
Vi håber at disse møder 
kan fortsættes til efter
året med nye emner.

MGL
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GRATIS TANDPLEJE FOR 
SMÅBØRN

Det er ikke blot børn i 
skolen, der kan få gra
tis tandbehandling. Alle 
børn - fra de begynder 
at få tænder til de fyl
der 16 år - får tilskud, 
der dækker tandlægereg
ningen, i hvert fald så 
længe der er tale om al
mindelig tandpieje.Er 
man i tvivl om, hvad der 
kommer ind under alminde
lig , kan man enten spørge 
sin egen tandlæge eller 
den kommunale børnetand
pleje, der har tlf. 
12 93 33 lokal 3624.

Information fra 
UP Århus kommune

Børnetandpleje
- fra den første tand
Fra børn får de første tænder, indtil de fylder 16 år er al
mindelige tandbehandlinger gratis.

Børn, som endnu ikke er omfattet af tilbud om behand
ling på kommunal børnetandklinik, kan opnå tilskud til tand
pleje ved praktiserende tandlæge, indtil der fremkommer 
tilbud om behandling på en af de kommunale børnetand- 
klinikker.

Ordningen træder i kraft 1. januar 1977 og gælder tand
lægebesøg i hele 1977.
Samme tilskudsordning omfatter også børn, som har for
ladt skolen og endnu ikke er fyldt 16 år.

Forældrene behøver ikke at betale regningen. Den kan 
sendes direkte fra tandlægen til børnetandplejen.

Tilskudsvilkår kan rekvireres eller afhentes på Børnetand- 
klinikkens kontor. Graven 21, 8000 Århus C. tlf. 12 93 33, 
lokal 3624.
Skolesøgende børn uden adgang til kommunal børnetand
klinik får orientering gennem skolen.

Magistratens 3. afdeling.

7. KLASSERNE VÆLGER FAG.
VIGTIGT AT DER VÆLGES PÅ DET BEDST MULIGE GRUNDLAG.

Skolens 7.klasser har gennemført et stort program med henblik på 
valget i 8.klasse. Programmet er tilrettelagt af klasselærerne 
med hjælp af skolekonsulenten. Det er meget vigtigt, at den orien
tering, som hører til dette program, bliver så omhyggelig og om - 
fattende som muligt, så at de valg, der skal træffes omkring de 
forskellige kurser, tilbudsfag og valgfag, kan blive så"rigtige", 
som det kan gøres. Sidste led i denne procedure er skolernes frem
sendelse af lærernes vurdering omkring de enkelte fag, hvorefter 
valgskemaerne tilbagesendes skolen, evt. efter en konsultation 
på skolen.
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notat fra
SKOLENÆVNET
Skolenævnet og Forældre- og Lærerforeningen har afholdt et par 
arrangementer, hvor forskellige fag er blevet belyst. Ideen til 
disse møder udsprang af et par tværgående klassemøder, hvor man 
ønskede at høre, hvad der stod øverst på ønskesedlerne hos 
forældrene med hensyn til skolen.

Den første aften var det Rundhøjskolens Jens Andersen, der som 
konsulent i dansk informerede om danskundervisningen efter den 
nye folkeskolelov.

Et andet møde var med V. Hartz, der er konsulent i matematik og 
regning. Det tredie møde drejede sig om baggrund og indhold i 
det nye fag, samtidsorientering.

Skolenævnet har siden sidst været beskæftiget en del med kantinen, 
fordi der fra elever var ønsker om at gøre den endnu mere attraktiv 
og besøgt. På et tidspunkt kom man frem til, at også 7.klasserne 
nu skulle have lov til at komme i kantinen, således at man kunne 
få den mere brugt. Lige omkring redaktionens slutning skal der væ
re nyt møde om sagen, fordi 9.klasserne ikke er helt vilde med at 
lukke de mindre ind. Tilsyneladende er kantinen i øvrigt blevet 
mere besøgt af de store, der nu er der hvert eneste frikvarter og 
- siger man - spiser deres mad i kantinen.

Sagen skal til behandling i elevrådet. Her er det en ny formand, 
der skal være med til at behandle sagen, idet Karina går af som 
formand.

a .k.

7,KLASSERNE.............

I den forbindelse kan det nævnes, at lærerrådet med skolenævnets 
anbefaling har foreslået, at delingen i kurser i engelsk undlades 
1 næste skoleår, således at eleverne fortsat følges ad som klasser, 
også i 8. klasse. Denne ansøgning skal dog først påtegnes af skole
kommissionen og fremsendes til undervisningsministeriet, der ende
ligt afgør sagen.

P.P.
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LUCIA
Rundhøjblæserne - de bliver bedre og bedre. Hr. Oluf - uden hest

Hr. Olufs udkårne i 1976 - 
er det motorcyklen, hun ser 
efter (billedet t.v.)

Hvad gør man, når violinbuen 
pludselig ikke er længere ?
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Santa Lucia......
pigerne fra 4.klasse på 
strømpesokker.

FEST
Uden krybbespil er det 
ikke rigtig jul.

Da Søren fik sin spille

Hyrde med kamel. 
Krybbespillet blev udført af 
elever fra 2-b



NYT fra SKOLEN:

SKOLEPATRULJEN FAR BRUG FOR TILGANG
Som tak for god og trofast tjeneste 
til gavn for deres kammerater i 
trafikken fik skolepatruljen den 15. 
december en dejlig udflugts- og ind
købstur til Flensburg.
Til sommer skal vi nok bruge en hel 
del nye medlemmer. Eventuelt inter
esserede kan henvende sig herom til 
Sven Erik Simonsen.

KLASSELÆRERE PA KURSUS
Lejrskoler og udflugter 
PÅ SKOLENS BUDGET

Der er også på dette års budget af
sat et beløb til den slags. Lærer
rådet har foreslået, og skolenævnet 
har vedtaget, at pengene skal bruges 
således:

1. Hver 9.klasse får 5.ooo kr til 
lejrskole.

2. Hver klasse får 4oo kr til en 
eller flere ture, udflugter, eks
kursioner m.m.

3. 9.klasserne får kun 2oo kr hertil. 
De har jo fået penge i forvejen!

4. Et mindre beløb er afsat til 
arrangementer på tværs af klasser
ne: Kor, orkestre o.lign, til 
deres ture.

Hvad pengene skal anvendes til inden 
for disse rammer tager den enkelte 
klasse eller gruppe selv stilling 
til.

Klassens time var et af hovedemnerne 
på det ekstraordinære klasselærer
kursus, der i februar og marts blev 
arrangeret for skolens lærere.
Kommunen gav tilladelse til at lukke 
skolen de fire kursusdage, der gav 
stort udbytte for lærerne - og der
med for skolen og dens elever.

STADIG HÆRVÆRK I CYKELKÆLDEREN
Vi har stadig en del problemer med, 
at visse elever - og andre - ikke 
kender forskel på mit og dit og kan 
finde glæde i at ødelægge ting og 
sager for kammeraterne'. Vi kan ikke 
rigtig finde en endelig løsning på 
dette problem - ud over, at alle 
holder et vågent øje med de steder. 
Og så hører vi gerne om gode forslag 
Men vi er nok nødt til endnu en gang 
at slå fast, at cykler og knallerter 
henstår i cykelkælderen på eget 
ansvar.
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nu har han atter grund til at 
smile.

ER PE STORE BANGE FOR TANDLÆGEN ?

TEATER PA TOPPEN

"Svalegangen"s opsøgende teater har 
været på besøg hos 4.- 7. klasserne 
med: "Du er toppen, skipper" - om 
det at beherske eller lade sig be
herske af sine omgivelser, herunder 
kammeraterne. Det blev en fin fore-
stilling, som gav meget at tænke 
over!

Det skal ikke skjules, at tandlæ
gerne er meget utilfredse med de 
ældste elever og deres holdning til 
tandbehandling. Enten kommer de og 
klager over, at de har fået en dår
lig tid, eller også bliver de sim
pelthen væk, når de er tilsagt til 
besøg hos tandlægen.

Det er nu aftalt, at når en klasse 
fra 7. og opefter skal til tandlægen, 
går der en liste med et antal tider 
ned i klassen, som klasselæreren og 
eleverne sammen kan fordele. Så går 
listen igen til tandlægen, der skri-
ver kort ud, - og så fanger bor(d)e 
Hvis eleven alligevel ikke kommer 
til behandling, går der automatisk 
brev hjem, og hvis hjemmet heller 
ikke reagerer med aftale om ny tid, 
- så er den behandling bare slut, o 
hjemmet må selv klare det fornødne 
videre frem - med store private 
tandlægeregninger til følge!

Også den forebyggende tandpleje er 
noget utilfredse med elevernes op
førsel, når de er til fluorskylning. 
Men her skal vi nok prøve at klare 
tingene alene. En hjemmesnak om det 
fordelagtige i det tilbud, der her 
gives eleverne, kunne nok have en 
gavnlig virkning.Vi siger på forhånd 
tak for hjælpen!

VELLYKKET LUCIAFEST
Billederne andetsteds i bladet taler 
vist for sig selv. Igen en velbesøgt 
og glad fest efter de traditionelle 
linier. Vi prøvede at sprede serve
ringen i mellemakten på forskellige 
steder, så ventetiden blev forkortet 
en del, men der er sikkert ting,som 
endnu kan laves bedre.

Også højttaleranlægget prøvede vi 
at lave om på. Vi har taget konse
kvensen og har søgt om en gennem
gribende ændring af hele anlægget.

I øvrigt er vi meget modtagelige for 
både ris og ros omkring dette arran
gement. Vi hører gerne fra Dem!
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KONFIRMATION 1978
Det kan allerede nu meddeles, at 
konfirmationen i 1978 falder på 
søndag den 23. april kl. 9-for de 
kommende 7b og 7e med Elin Post, 
og kl. 11 for de kommende 7c og 7d 
med Thomas Jensen. Konfirmationen i 
år er som bekendt søndag den 24. 
april.

EKSTRA FRIDAG I

Skolekommissionen har bestemt, at 
fredag den 2o. maj, som var "til 
overs" af årets skolefridage, bliver 
fridag, så at "Kr.himmelfartsferien" 
bliver på hele fire fridage i år.' 
Valgdagen i år faldt helt uden for 
nummer.

CYKLISTPRØVER 28.APRIL
Cyklistprøver for dette skoleårs 6. 
klasser vil efter de nuværende pla
ner blive afviklet torsdag den 28. 
april.
Eleverne vil blive forberedt gennem 
færdselsundervisning på skolen i 
god tid forinden, og i forbindelse 
med selve prøven vil politiet vej
lede med hensyn til planlægning af 
lokal rute, færdselsproblemer og 
prøveafvikling, som blev omtalt i 
"Rundhøjskolen" nr.42.
Som noget nyt vil eleverne 14 dage 
før prøven få vist en film, som fra 
ende til anden viser cyklistprøvens 
faser.
6.klassernes forældre vil naturlig
vis til den tid blive særligt in
formerede .

-- ooOOoo--

Lopp^^
Det er lykkedes foreningen at få 
Ridehuset til loppemarkedet, som 
vil blive afholdt i dagene 27. - 
28. og 29. oktober 1977.
Sæt kryds i kalenderen ved de dage. 
Vi starter allerede den lo. oktober 
med indsamling af effekter. Hvis 
der er nogen, som hører om ting,der 
kan bruges, før denne tid, kan man 
kontakte bestyrelsesmedlem Henning 
Jørgensen, tlf. 27 29 12.
Vi håber igen på et godt resultat 
og regner igen med mange hjælpere.

Johannes Colstrup
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Hver dag hører og læser man om brande, 
ULYKKER, TYVERIER, HÆRVÆRK MM. OG DET 
MÄ ERKENDES AT VI ALLE ER UDSAT FOR 
SKADER ELLER KAN FORVOLDE SKADER PÅ 

HINANDEN.
Også i skolen består denne risiko.Her 
REJSER SIG SPØRGSMÅLET - HVEM SKAL BE

TALE, HVIS DER SKER EN SKADE I FORBIN
DELSE MED SKOLEGANGEN ?

Det FØLGENDE ER ET UDDRAG AF PJECEN 
"SKOLEN OG FORSIKRING", DER ER UDGI

VET AF FORSIKRINGSOPLYSNINGEN.

BØRNS ANSVAR
I modsætning til, 
deligvis tror, er 
ansvarlige for de 
der.

hvad folk almin- 
børn personligt 
skader,de forvol-

MYNDIGHEDSLOVENS § 63
Personer under 15 år er ansvarlige 
for de skader, de forvolder på sam
me måde som personer over 15 år.Dog 
kan erstatningen bortfalde eller 
nedsættes i særlige tilfælde.
Når børn forvolder skade,sammenligner 
man barnets skadevoldende handling 
med,hvorledes et fornuftigt barn på 
samme udviklings- og alderstrin vil
le have opført sig.
Har barnet handlet anderledes, end 
et fornuftigt barn ville have gjort, 
må det bære ansvaret for den forvold
te skade.

NEDRE ALDERSGRÆNSE
Der er eksempler på, at domstolene 
har pålagt børn helt ned til 4 år 
et erstatningsansvar.

FOPÆLDRES ANSVAR FOR BØRNENE 
Forældre har oplysnings- og til
synspligt overfor deres børn.Med 
hensyn til tilsynet er kravene 
naturligvis størst,når det drejer 
sig om ganske små børn.
Men efterhånden som børnene kom
mer op mod skolealderen og begyn
der at gå i skole, kræves der 
mindre og mindre af forældrene 
med hensyn til tilsynet. Det er 
jo ikke meningen, at børnene skal 
holdes i snor! Hvis en skade skyl
des svigtende tilsyn eller oplys
ning fra forældrenes side, kan 
disse gøres ansvarlige for børne
nes skadevoldende handlinger. I 
prksis skal der dog en hel del 
til, førend man kan tale om, at 
forældrene har tilsidesat deres 
tilsynspligt eller oplysningspligt. 

ANSVARSFORSIKRINGEN 
Hvis et af familiens medlemmer- 
herunder naturligvis også børnene-
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bliver ansvarlig for en skade,dæk
ker familiens ansvarsforsikring. 
Ansvarsforsikringen er en del af 
indboforsikringen og kaldes enten 
familieforsikring, privatforsikring 
eller husstandsforsikring.
Ansvarsforsikringen dækker ikke,hvis 
der er tale om en hændelig skade, 
hvilket måske vil undre nogle, men 
man må huske på, at ansvarsforsik
ringens formål er at beskytte skade
volderens økonomi, hvis han/hun 
skulle blive ansvarlig for en for
voldt skade, hvilket ikke er tilfæl
det, når der er tale om en hændlig 
skade. I skemaform ser det således
ud:

Hvis hand
lingen er:

Er der 
ansvar?

Dækker ansvars
forsikringen?

Hændelig Nej Nej

Uagtsom Ja Ja

Forsætlig Ja Ne jx)

Forsætligt forvoldte skader af børn under 14 år 
vil normalt dækkes.

BØRN FORVOLDER SKADE PÅ HINANDEN
I SKOLEN
Forvolder børn skade på hiqanden i 
skolen, vil det som regel være et 
mellemværende mellem de to parter, 
idet børn allerede før den skoleplig
tige alder kan gøres ansvarlige for 
deres skadevoldende handlinger.
Sådanne sager kan som regel henvises 
til afgørelse børnene (hjemmene)i- 
mellem - evt. gennem deres familie
forsikringer .

BØRN FORVOLDER SKADER PA SKOLENS
TING
Såfremt børnene forvolder skade på 
skolens bygninger og inventar ved 
en uagtsom eller forsætlig handling 
er det ligeledes feørnene, der er per- 
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sonligt ansvarlige.

FORÆLDRENES OPLYSNINGS- OG TILSYNS
PLI GT I FORBINDELSE FED SKOLEGANGEN 
Forældre kan normalt ikke gøres an
svarlige for skader, som deres børn 
forvolder i skolen, idet forældre
nes tilsyns- og oplysningpligt nor
malt ophører, når børnene møder i 
skolen.
Dog har forældrene pligt til at på
se, at deres børn ikke tager farligi 
legetøj med til skole, f.eks. dolke, 
kastepile og lignende.

TILSYNET I SKOLEN
I skolen overtages tilsynet af læ
rerne, hvilket også er fastslået 
af domstolene, ligesom det fremgår 
af bekendtgørelse af 25/3 1976 om 
skolernes tilsyn med eleverne i 
folkeskolen.



KO MUNENS ANSVAR
Hvis det skulle ske, at en elev 
kommer til skade i forbindelse 
med skolegangen, fordi tilsynet 
af en eller anden har svigtet, 
eller en instruktion har været 
dårlig (hvad der skal bevises 
af skadelidte), er det kommunen 
som arbejdsgiver, der i henhold 
til Danske Lov fra 1683 bliver 
erstatningspligtig overfor bar
net .

SKOLEVEJEN
Kommer barnet til skade på sko
levejen, er det normalt skolen 
og kommunen uvedkommende i er
statningsmæssig forstand, da 
skolens tilsynsforpligtelse ikke 
omfatter skolevejen. I den nye 
færdselslov § 3,stk 3 der træ
der i kraft l.maj 1977, står der 
imidlertid, at "det påhviler po
liti og vejmyndigheder efter sam 
råd med skolerne at træffe for
anstaltninger til at beskytte 
børnene mod farerne fra den kø
rende færdsel på deres vej til 
og fra skolen".

•SKADEEKSE fPLER FRA SKOLEN 
Lad os her se på nogle skadeek
sempler fra skoleområdet, der 
har været i-dbragt for domsto
lene .
Eks.l. En bom i en skolegård 
kunne benyttes af eleverne i 
frikvarteret. En pige slår kol
bøtter , falder ned og kommer til 
skade.

Kommunen blev dømt til at betale 
erstatning, da der blev konstate
ret en fejl i materialet, og ska
den sandsynligvis ville være und
gået, hvis tilsynet havde været 
effektivt .
Eks.2. I en anden skolegård var 
der også en bom, hvor et barn fal
der ned under legen.
Materiellet var i orden, tilsynet 
ligeledes, og kommunen blev frifun
det ( der er altid en vis risiko 
ved at lege).
Eks.3. I en gymnastiktime foreta
ger en dreng en bomøvelse, hvor han 
hænger istrakte arme. En kammerat 
står under for at gribe, men dril
ler ved at trække den anden i be
nene. Drengen i bommen mister gre
bet og styrter ned.
Fuldt ansvar til drengen på gulvet,
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da han havde handlet uforsvarligt. 
Kommunen blev frifundet, da der 
ikke var tale om forsømmelse af 
tilsyn og instruktion.
Det er almindeligt i gymnastik, 
at eleverne arbejder i grupper, 
og læreren går fra gruppe til 
gruppe og hjælper.
Eks.4. Et smedefirma havde efter 
endt reparationsarbejde sat en 
blokvogn opklodset i et hjørne 
af skolegården til senere afhent
ning. I et frikvarter leger en 
2.klasse i skolegården og får 
blokvognen løsnet og kører rundt 
med den. En elev kommer i klemme 
mellem mur og vogn. Børnene var 
uden tilsyn, da den faste gård
vagt var censor, og afløseren 
havde glemt vagten, da han var 
blevet opholdt af en "forældre". 
Ansvar til kommunen på grund af 
svigtende tilsyn, da det blev an
taget, at skaden ville være und
gået, hvis der havde været en 
gårdvagt, idet denne ville være 
skredet ind mod den farlige leg.

ELEVEN FORLADER SKOLEN I SKOLE
TIDEN 
Hvis en elev forlader skolen med 
skolens/lærerens tilladelse og 
herunder kommer til skade, vil 
det være et spørgsmål om den, 
der har givet tilladelsen har 
handlet uforsigtigt.Er der tale 
om en ældre elev, der er vant 
til at færdes i trafikken,vil 
man næppe kunne drage læreren 
og dermed kommunen til ansvar 
for en eventuel skade. Er der 
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derimod tale om en mindre elev, 
der måske ikke er så vant til at 
færdes i trafikken, vil læreren 
antagelig kunne drages til ansvar 
for en eventuel skade, og kommu
nen vil som arbejdsgiver for læ
reren blive erstatningspligtig.

Ældre elever kan i.h.t. den nye 
tilsynsbekendtgørelse i alminde
lighed selv bestemme, om de vil 
forlade skolen i faste mellemti
mer. Skolenævnet kan desuden give 
tilladelse til, at eleverne forla
der skolen i frikvarterene. 
Såfremt eleverne forlader skolen 
ophører skolens tilsynsforpligtel
se .
TRANSPORT fELLEF 2 UNDERVI SN INCS- 
STEDEP
Såfremt eleverne er nødt til at gå 
eller køre mellem 2 undervisnings
steder (f.eks. skolen og et fjer
nere liggende idrætsanlæg), og 
vejen ikke frembyder større farer 
end elevernes normale skolevej, 
vil■skolen normalt ikke kunne dra
ges til ansvar for en eventuel 
skade. Det er dog en forudsætning, 
at eleverne i forvejen er instru
eret om, hvorledes de må færdes.

LEJ»SKOLEOPHOLD
Under lejrskoleophold er det klart 
at kravene til de medfølgende læ
reres tilsynspligt stiger, idet 
tilsynet bl.a. strækker sig ud o- 
ver den normale undervisningstid. 
Således kan der være specielle, 
lokale forhold, der betinger et 
skærpet tilsyn med og forøget op-



lysning af eleverne. Kommer en 
elev til skade under et lejrsko
leophold, og skaden skyldes svig
tende tilsyn eller mangelfuld in
struktion, vil kommunen som lære
rens arbejdsgiver blive erstat
ningspligtig.

TRANSPORT AF ELEVER I BILER
Ifølge færdselsloven påhviler der 
føreren af et motorkøretøj et me
get strengt ansvar, hvilket bety

der, at tilskadekomne (også oassa- 
gerer) næsten altid vil kunne 
kræve og få erstatning fra den lov
pligtige ansvarsforsikring for køre
tøjet eller fra en anden ansvarlig 
skadevolder ( f.eks en anden 
trafikant.
Denne regel har betydning, hvis 
elever kommer til skade som passa
gerer i læreres og forældres biler 
eller i skolebus.

Lommeregnere 
i skolen! '
Skal vore børn lære at regne - 
eller skal de blot kunne betjene 
en maskine, der gør det grove 
arbejde, så de kun behøver at læse 
resultatet ?
Der er sagt- og siges stadig-en hel 
del for og imod anvendelsen af lom
meregnere i skolen. F.eks. at det 
går ud over børnenes færdighed i at 
regne i hovedet, at de senere vil 
blive alt for afhængige af, om de 
nu lige har lommeregneren ved hån
den osv.
Mon ikke det også vakte en del uro 
og postyr dengang man fandt på at 
trykke den store tabel i en ramme 
bag på børnenes regnehæfter ? 
Lommeregneren kan ikke "programme
re" sig selv. Der skal trykkes på 
de rigtige knapper, udregningerne 
skal udføres i den rigtige række
følge og mellemresultater skal 
gemmes og tages frem på det rigtige 
tidspunkt.

Det der betyder noget er nok, 
at børnene lærer at forstå - 
og løse det problem, de står 
overfor. Og i hjemmene bruges 
lommeregnerne jo - hvorfor så 
ikke i skolen ? MGL

Ny model elektronmaskine til un
dervisning af børn i regning. Bar
net indtaster regnestykket f. eks. 
7x8 og derefter trykkes på 
spørgsmålstegnet og endelig 
trykker barnet på det resultat, 
som det er nået til i hovedet. Hvis 
resultatet er forkert, lyser uglens 
øjne rødt, men ved det rigtige re
sultat 56 lyser øjnene grønt.
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