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Skolemiljø - arbejdsmiljø

Der går ikke mange dage imellem at 
vi ser ordet miljø anvendt i en eller 
anden sammenhæng. Vi har fået sove- 
miljøer, miljøstyrelse, miljødebat 
og meget mere.

Den 1. juli 1977 trådte en ny ar
bejdsmiljølov i kraft. I den har man 
samlet og moderniseret de love, der 
tidligere fandtes på området, af 
hvilke arbejderbeskyttelsesloven nok 
var den mest kendte.

En af nyhederne i den lov, der er 
kommet er, at den ikke blot gælder for 
virksomheder i det private erhvervs 
liv, men principielt enhver arbejds
plads - privat eller offentlig - hvor 
der udføres arbejde for en arbejds
giver. Det vil altså også sige biblio
teker, børnehaver, sygehuse og skoler.
Formålet med lover er ifølge § 1 

at skabe et sikkert og sundt arbejds
miljø, der blandt andet indebærer 
beskyttelse mod påvirkninger, der 
kan medføre fysiske eller psykiske 
helbredsskader.
Der er dem, der hævder, at arbejds
miljø intet har med trivsel og samar
bejde at gøre, og loven gør da heller 
ikke meget for at understrege betyd
ningen af et godt klima på arbejds
pladsen.

Der er efter vor mening en meget 
klar sammenhæng mellem det fysiske 
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og det psykiske miljø, selvom det 
psykiske miljø er noget vanskaligere 
at håndtere. Man kan opstille regler 
for hvor meget støj, der må være, for 
temperatur, lysforhold,afskærmning af 
farlige maskindele osv, men man kan 
ikke opstille tilsvarende regler for 
hvor mange stessende oplevelser et 
menneske kan tåle dagligt.

På en skole bliver billedet endnu 
mere uklart, for hvem drejer det sig 
om ? Handler skolens arbejdsmiljø kun 
om dem, der er ansat som lærere, sko
lebetjente og rengøringspersonale ? 
Eller skal eleverne også betragtes 
som "ansatte" ?
Det gælder også for eleverne, at 

problemer, dårlig trivsel og dårligt 
samarbejde, der være sig i skolen el
ler hjemme, er med til at præge hele 

skolens arbejdsmiljø.

Hvad er så et godt skolemiljø ? 
Ja, det er jo nok noget med først 
og fremmest at sørge for at de ydre 
rammer er i orden: at bygninger og 
lokaler er hensigtsmæssigt indrettet, 
At støj, b^æk bg andre ting ikke gi
ver anledning til langsom nedbryd
ning af helbredet. Men det er også 
noget med at undgå, at omgivelserne, 
støjen og de daglige kriser langsomt 
tager magten fra os, så hver dag, vi 
er på skolen bliver en belastning.
Vi vil i dette nummer af RUNDHØJ

SKOLEN forsøge at tegne et billede 
af nogle få af de mange måder, ar
bejdsmiljøet spiller en rolle her 
på vores skole.

MGL

»SKOLEN ER ET SIKKERHEDS
MÆSSIGT U-LAND«

Der er ingen tvivl_om, at skolerne 
i lighed med andre offentlige in
stitutioner er omfattet af arbejds
miljøloven, og at de derved hører 
ind under Arbejdstilsynets område, 
siger inspektør Kjeld Nielsen, Ar
bejdstilsynets Århus-kreds.
Imidlertid har det været vanskeligt 
at trænge igennem til arbejdsgive_- 
ren, der efter min opfattelse må 
være det kommunale skolevæsen.

Det gælder f.eks. spørgsmålet om 
organisering af sikkerhedsarbejdet 
på skolerne. I erhvervsvirksomheder 
er det sådan, at når der er mere 
end tyve medarbejdere, skal der være 
et sikkerhedsudvalg. Tilsvarende 
regler burde der være for skolerne. 
Her kunne sikkerhedsudvalget f.eks. 
bestå af et par lærere og måske 
også et par elever. Selvom skole
eleverne egentlig ikke er omfattet 
af loven, "så regner jeg med, at hvis 
der kan skabes bedre og sikrere for
hold for skolens medarbejdere, så 
vil det automatisk komme børnene 
tilgode.
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RUNDHØJSKOLEN BYGGET MED 
BRANDSIKRING
Jeg har .gennem årene været rundt 
på mange skoler, og de er ikke alle 
i orden rent sikkerhedsmæssigt. Det 
gælder især de ældre skoler, hvor 
det ofte er et problem at etablere 
flugtveje til brug i tilfælde af 
brand. Hvis disse flugtveje findes, 
kniber det mange steder med at sørge 
for, at de ikke blokeres, så passa
gen er hindret i det øjeblik, der er 
brug for hurtigt at komme ud af byg
ningen. Jeg har også været på Rund
højskolen, som jo er et moderne be
tonbyggeri, hvor der er taget højde 
for disse ting . Generelt vil jeg 
dog karakterisere skolerne som et 
sikkerhedsmæssigt u-land, slutter 
Kjeld Nielsen.

GÆLDER KUN FOR DE ANSATTE
Jeg er naturligvis bekendt med den nye 
arbejdsmiljølov, siger viceskoledirek- 
tør Otto B. Lauritzen, Århus. Men om 
den har relation til vort område er 
vanskeligt at sige1.'
Vi spurgte også viceskoledirektøren 
hvem der som arbejdsgiver er ansvarlig 
for sikkerheden på skolen. Han svarede 
"I sidste instans er det rådmanden for 
magistratens 4. afdeling, men dette 
ansvar gælder jo kun de lønnede medar
bejdere på skolen - ikke eleverne"
Den arbejderbeskyttelseslov, som nu 
er afløst af arbejdsmiljøloven,gjaldt 
også for lærere, har vi fundet ud af. 
Det har haft nogle besynderlige føl
ger : For eksempel var der på en sko
le et kælderlokale, som eleverne

brugte til bordtennis. De måtte 
gerne være der, selv om der ikke 
var vinduer i lokalet. Men da de 
ville starte en interessegruppe med 
en lærer som instruktør, fik de et 
problem: Læreren måtte ikke arbejde 
i lokalet. Jo, hvis han ville funge
re uden lønl

ALLEREDE MANGE CIRKULÆRER
Redaktionen har spurgt PP hvilke reg
ler, der gælder m.h.t. sikkerhed i 
træ- og metalsløjdlokale, skolekøk- 

’ ken o.s.v.
Hertil svarer skoleinspektøren: 
"Der har gennem en årrække været en 
lang række cirkulærer, der fastsættei 
sikkerhedsmæssige krav,f.eks. i for
bindelse med afskærmning af maskiner, 
kontrol med gymnastikredskaber, opbe
varing af kemiske stoffer og en lang 
række andre områder, så noget sikker
hedsmæssigt u-land vil jeg nu ikke 
sige, at skolen er"
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-"Hvad vil arbejdsmi1jøloven betyde 
for arbejdspladsen Rundhøjskolen?" 

"Ifølge det, jeg lige har sagt kan ■ 
det ikke blive alverdens meget, for 
der er jo allerede taget højde for 
mange af de ting, som miljøloven pe
ger på. "

-"Er der behov for et sikkerhedsudvalg?"

"Jeg ved ikke, hvor stor betydning, 
det vil have. Det kan være helt loka
le forhold, der kan blive forbedret, 
hvis der er grund til det."
-"Har skolen et støjproblem ?"

"Jeg kan ikke sige, at det er vold- 
somt. I selve opbygningen af skolen 
er der taget hensyn til, at f.eks. 
musiksalens og sløjdlokalernes pla
cering ikke giver gener. Det eneste 
problem er, at skolelægens lokale, 
hvor der skal foretages høreprøver, 
har tandklinikken ved siden af og 
sløjdlokalet nedenunder. Så enten 
må vi isolere noget bedre eller flyt
te skolelægen."
-"Hvad med støjen på gangene - kan den ikke 

være en belastning?"

"Vi har jo den bestemmelse, at støj 
og voldsom leg ikke må foregå inde.

Hvis en klasse larmer for meget -så 
er det ud! Det mener jeg godt, vi 
kan styre, hvis vi vil."
-"Man har bedt hjemmene være opmærksom 

på, at børnenes tasker ikke overfyldes,så 
der ikke lægges kim til senere rygskader. 
Er man ligeså opmærksomme på at undgå be
lastende løft og det at bære rundt på 
tunge tung, f.eks. bøger i klassesæt?"

"Her kommer skolens fortvivlede ind
retning desværre i vejen. Selv i nor
malklassefløjene er der trapper for 
hvert 20. skridt. Vi har naturligvis 
rulleborde til meget materiel, men 
det er svært at få det anvendt, fordi 
man så ikke alene skal bære bøgerne, 
men også rullebordet op ad trapperne. 
For rengøringspersonalets vedkommen
de er det gennemført, at alle har 
deres egen vogn."

UNDERVISNING I ARBEJDSMILJØ 
IND I FOLKESKOLEN

Det er nu meningen, at der skal under
vises i arbejdsmiljø allerede i folke
skolen, oplyser undervisningsminister 
Ritt Bjerregaard til Arbejdsmiljøfon
dets blad pas PÄ I Arbejdsmiljø vil 
blive inddraget i undervisningen 
efterhånden som egnet undervisning 
materiale er til rådighed og lærerne 
har forudsætninger for at tage opga
ven op, siger hun.
Der er nu nedsat et embedsmandsudvalg, 
der skal kortlægge alle de uddannelses
tilbud, der findes på miljøområdet, 
og desuden foreslå, hvilke andre ud
dannelser, der skal suppleres med 
undervisning i arbejdsmiljøspørgsmål. 
PAS PÅ! har spurgt undervisningsin- 
pektør Søgaard Jørgensen om arbejds-
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miljø kommer til at indgå som et 
egentligt skemafag.
-Nej, det tror jeg ikke, det kommer 
til, siger Søgaard Jørgensen. Der 
findes jo allerede i forvejen et 
væld af forskellige fag. Og netop 
i en tid, hvor man forsøger at be
grænse antallet af fag, tvivler jeg 
på, at det bliver decideret skema
lagt. Den nedsatte arbejdsgruppe 
skal bl.a. finde ud af, om det skal 
indgå i faget orientering eller - 

ligesom f.eks. seksualvejledning - 
indgå i alle de fag, hvor det falder 
naturligt ind, men det er nok for 
tidligt at sige noget fast om det. 
Personligt tror jeg, at man bliver 
enige om at kombinere de to ting, 
så der dels bliver et antal faste 
timer under faget arbejdslære og 
dertil mulighed for at behandle 
emnet i forbindelse med andre fag.

(Kilde: PAS PÅ 1 august 1977)

TRIVSEL er også at sidde rigtigt

TRIVSEL er et af tidens mest brugte 
ord. I hele samfundet, men i særdeles
hed i skolen snakkes der om trivsel.
Der bliver da også i dag gjort et 
stort stykke arbejde for at børnene 
skal trives bedst muligt, men allige
vel er det ligesom om man i dette ar
bejde først og fremmest beskæftiger 
sig med barnets psykiske og sociale 
trivsel. Man er tilbøjelig til at 
springe det første led i denne "triv
selskæde" over, nemlig den fysiske 
trivsel.
Det er givet, at trives barnet ikke 

fysisk i skolen, ja så er chanserne 
for at en masse andre problemer mel
der sig meget store. Derfor er det ef
ter min mening en stor fejl, at vi ik
ke gør noget mere ved denne side af 
tørnenes trivsel, idet det er den del, 
der er nemmest at forbedre og rette 
på. Langt sværere er det, når det dre
jer sig om den "psykiske og sociale 
trivsel".

Når vi ser på børnenes skoledag, er 
den delt op i et antal faglige lekti
oner, hvor de i størstedelen af tiden 
skal arbejde siddende.
Det er derfor nødvendigt, at læreren 
giver eleverne mulighed for at opleve 
glæden ved at bruge kroppen og værdi
en af at bevare eller øge dens gode 
funktioner inden for de rammer, et al
mindeligt klasselokale kan give.
Det er også nødvendigt for at vi kan



undgå de gener og ulemper ved den me
gen stilliesidden, som i starten viser 
sig som uro og manglende koncentrations 

evne, men som senere kan blive til 
egentlige belastningsskader, som 
"dårlig ryg", herunder discusprolabs, 
muskelinfiltrationer især i skuldre 
og nakke for blot at nævne nogle.
Tidligere har det især været faget 
idræt, der har taget sig af børnenes 
fysiske udvikling, men med sølle 2 
timer om ugen kan idrætten ikke stå 
alene om denne opgave.
Der er da også en række fag, der har 
mulighed for at bidrage til den fy
siske udvikling. Musik, hvor man ar
bejder med musik og bevægelse.Skriv
ning, sløjd, håndarbejde og hjemkund
skab med funktionel indlæring af 
arbejdsteknik og ergonomiske prin
cipper. Orientering og dansk, hvor 
der er rig lejlighed til begrebsind
læring via bevægelser eller dramati
sering. I alle fag er der ihvertfald
mulighed for at indlægge nogle få 
momenter af spænding-afspænding.Alt 

overfor de signaler, som kroppen ud
sender, således at de så ofte som mu-

efter klassetrin kan det være øvelser ligt indtager nogle hensigtsmæssige
med bøjninger, strækninger, udspæn
dinger, vridninger og hop.
I betragtning af, hvor mange timer 
eleverne hver dag tilbringer siddende 
stille i skolen eller hjemme, og når 
vi tænker på, at hovedparten af dem 
skal ud i et "sidde-samfund", når de 
forlader skolen, må det være en 
yderst vigtig opgave at få børnene 
lært rigtige siddestillinger. Der er 
ikke tale om een, men om flere rig
tige siddestillinger, og man skal 
lære børnene at skifte mellem disse.
Man må derfor lære børnene at regist
rere deres egen krop, at reagere 

arbejdsstillinger.
Når børnene skal lære at bruge de rig
tige siddestillinger, er det en stor 
fordel, at deres borde og stole pas
ser til dem i størrelse. Sidste skole
år kom jeg til at se, at adskillige 
af mine elever i 4.klasse sad og ding
lede med benene uden at kunne nå gul
vet.

Så hjælper det ikke, at jeg 10 gange 
be1r Lene om at sidde stille, for selv 
om hun gerne ville, er det umuligt for 
hende. Hun er nødt til hele tiden at 
skifte stilling for at kunne sidde på 
stolen. Vi prøvede derfor lige før 
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sommerferien at gøre vores behov for 
borde og stole i forskellig højde op 
i hver klasse på skolen, og med stor 
beredvillighed fra vore to skolebe
tjente fik vi så fordelt disse borde 
og stole rundt i klasserne i sommer
ferien, således at hver elev havde en 
stol og et bord, der passede netop til 
dem. Der er selvfølgelig mange proble
mer, f.eks. kommer flere klasser i det 
samme klasselokale, eller stole og bor
de bliver byttet om, men i det store 
og hele fungerer det godt, og det er 
mit indtryk, at børnene er glade for 
det. De registrerer i hvert fald nu 
med det samme, hvis "deres" stol og 
bord ikke passer til dem. Alene det 
er et stort fremskridt.

När dette læses, er rundhøjskolens

STORE LOPPEMARKED I FULD GANG.

Har du endnu ikke givet tilsagn om 
DIN HJÆLP, KAN DET NÅS ENDNU, GRIB 

TELEFONEN OG RING TIL LOPPEUDVALGETS 

formand, C.Bach Knudsen, tlf 270539. 

Vi kører effekter ind lørdag den 15. 
OG LØRDAG DEN 22. OKTOBER, OG SALGS

DAGENE ER DEN 27. - 28. OG 29, 

ÅBNINGSTIDERNE ER TORSDAG OG FREDAG 

16 - 20 OG LØRDAG lo - 12, HVOREFTER 

VI HAR OPRYDNING.

Vi håber, at mange vil være med til

AT LØSE DENNE OPGAVE.

JOHS, COLSTRUP

Jørgen Skaftved

Miljø skabes af mennesker
I 6a har man arbejdet med emnet
TRIVSEL. Her er hvad Lotte skrev:

Trivsel (stil)
Trivsel, ja det kan jo være så meget, men 
jeg trives nu bedst, når jeg er i godt hu
mør, f.eks. hvis jeg laver noget, jeg godt 
kan lide, måske gå med små børn, spille 
badminton, spille fodbold, få nyt tøj,lave 
mad eller noget helt andet. Det jeg trives 
allerbedst med, ved jeg ikke helt, det er 
så forskelligt, men det er måske at gå med 
en lille en eller lave mad, fordi der lige
som kommer noget ud af det, man laver, det 
gør der jo ikke rigtigt, hvis man får nyt 
tøj, tager sko på, og en hel masse andet.

I skolen trives jeg bedst, når jeg har de 
fag, jeg godt kan lide, fordi jeg syntes, 
man har det bedre, når man laver det, man 
bedst kan trives ved, f.eks. husgerning, 
det kan jeg godt lide, fordi jeg intereserei 
mig for at lave mad. Jeg trives også godt, 
når vi har geografi, fordi jeg godt kan 
lide at høre om andre lande, men det er 
nu sjovest, når vi stiller spørgsmål til 
hinanden. Engelsk kan jeg også godt lide, 
fordi jeg syntes, det er sjovt at snakke 
andre sprog.

Det er også sådan hjemme, at trivsel er 
noget vi har, når vi laver det, vi godt 
kan lide, og når vi enes og ikke skændes. 
Jeg syntes, jeg trives godt ved at snakke 
hyggeligt med Karen, Helle, min mor eller 
nogen andre, og jeg trives også ved at lege 
med alle børnene i blokken, men jeg trives 
ikke, når jeg ikke har noget at give mig 
til - når jeg ikke har nogen at lege med, 
eller når Dorte og jeg skændes. Så jeg tror, 
at trivsel kommer af sig selv, når vi kan 
lide det, vi gør, og når de andre også 
har det rart.

Lotte

PS. Redaktionen beklager, at vi af tekniske 
årsager måtte skrive Lottes stil på maskine. 
Den var ellers meget nydeligt skrevet.
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Trivsel er ikke vedvarende......
lo.klasse har også skrevet om, hvad 
trivsel er. Vi har fået lov til at 
bringe nogle uddrag af en af disse 
stile.
"For at man kan trives, er der nogle krav, 

som skal opfyldes. Man skal kunne harmonere 
med det miljø, man lever i og frem for alt 
med en selv. Når et menneske ikke trives 
i et miljø, giver det sig ofte udslag i 
kriminalitet, narkotika og andre alvorlige 
problemer." 
"Hvis man sammenligner et menneske, der 
trives med en blomst, som er frodig, så ser 
man, at en blomst er frodig, nå den får 
vand, næring og plads til at udfolde sig, 

os selvfølgelig solen.
Hvis man så tager mennesket, så skal det 
have vand og næring, som jo er ens daglige 
fysiske kost, man skal også have lov til 
at udfolde sig psykisk, og så for at tage 

blomsternes afhængighed af solen, så vil 
jeg sige, at solen kan sammenlignes med den 
afhængighed, vi har af vore medmennesker og 
det miljø, vi lever i, altså noget vi får 

fra andre, og noget vi kan føle er rart. 
Trivsel oversættes jo med velbefindende,og 
hvis jeg skal tage ud fra mig selv, hvor
når jeg er velbefindende, så er det når jeg 
spiller på min giutar. Det, tror jeg, er 
ens for et hvert menneske, at man har lyst 
til at beskæftige sig med en eller anden 
ting, hvor man ligesom kan se fremskridt, 
og hvor ens eget ego træder frem for alle, 
det kan f.eks. være at strikke, spille, 
undervise og skrive.
Ellers synes jeg, trivsel er noget svært 
noget at definere, for trivsel behøver jo 
ikke kun at være dejligt. Jeg vil oså sige, 
at hvis et menneske trives, så skal det også 
have følelser."
"For mit eget vedkommende er trivsel ikke 
vedvarende. For jeg tror heller ikke, at 
der er nogen, som trives hele deres liv, 
men at trivsel er noget, der kommer og går 
med menneskene og miljøet."

Lene

9



AT LÆRE - nutid med udsigt 
til fremtiden
- At trivsel også er noget andet 
end fysiske rammer, branddøre o.s.v., 
ved vi alle. Og når det kommer til 
stykket, er det nok dette andet, 
der interesserer os mest. Samtidigt 
er det også dette andet, der vel 
er sværest at sige noget om. 
Personligt tror jeg, at vi trives 
bedst, når vi udvikler os. - Alle 
vi, der er på en skole, udvikler os 
forhåbentligt hver dag - fagligt 
selvfølgeligt og - ligeså selvfølge
ligt - socialt.
Om dette at lære noget - at udvikle 
sig "i nutiden med udsigt til frem
tiden" synes jeg, der siges noget 
tankevækkende i denne artikel fra 
Pædagogisk værksted nr. 5 fra 
Gjellerup:

"LÆRER DE NOGET?
I den brede skoledebat, på det 

enkelte lærer- og forældremøde og 
mand og mand imellem anvendes ud
trykket "at lære noget" ofte med en 
snæverhed, som passer dårligt på 
menneskenes skolebørn. Kravet om at

skolens elever skal "lære noget" be
tyder for skolens mindste at læse, 
stave, skrive og regne og for de 
større børn at lære det, der står i 
bøgerne.

I smuk overensstemmelse med den 
vækstfilosofi, som flertallet nu 
har forladt, gælder det, at jo tid
ligere og jo mere, man lærer, desto 
bedre.

"At lære noget" er for mange lig 
med at modtage undervisning. Læreren 
underviser - eleven lærer. Og mens 
man lærer, skal man sidde og tie 
stille.

I en tid, hvor arbejdsløshed, 
adgangsbegrænsning og deraf følgen
de skærpet konkurrence præger sam
fundet og uddannelsesbilledet, er 
det næsten tragikomisk, at nogen 
tror, at man kan nå til løsninger 
ved at intensivere en snæver "at- 
lære-noget-undervisning".

Man kan næppe med logikken i 
behold forvente, at der kan skaffes 
adgang til det samme antal uddan
nelses- og arbejdspladser for et 
større antal elever, når blot de er 
blevet undervist længere og mere 
intensivt. Synspunktet kan kun være 
et mere eller mindre fortvivlet håb 
om, at ens egne børn må kunne stå 
distancen og udkonkurrere så tilpas 
mange kammerater, at de ikke selv 
bliver sorteper. Lykkes det ikke, 
er det nærliggende at give skolen 
skylden for at have ødelagt foræl
drenes drømme og elevens mulighe
der - også selv om årsagen er en 
anden.



Hvis man forestillede sig, at 
man kunne beskrive sammenhængen 
mellem skolen og det omgivende sam
fund i midten af 5o'erne, og sam
menholdt den med relationen mellem 
samfundet og skolen i dag, er der 
næppe nogen tvivl om, at skolen 
dengang faktisk satsede mindre på 
at honorere samfundets krav, end 
den gør nu.

Lærere, skolemyndigheder og for
ældre er mange steder ved at gå i 
knæ under de arbejdsbyrder, de har 
påtaget sig for at søge at leve op 
til de krav, der blandt andet er 
kommet til udtryk via lovgivningen. 
I denne atmosfære af ændringer, for
ventninger, stress og usikkerhed 
kunne man ønske, at lidt kølig sag
lighed kunne erstatte den til tider 
blodtrykshævende syndebukkejagt, 
der følger skolens forsøg på at 
realisere de nye krav.

Selv nok så mange ulvehyl får 
ikke eleverne til at lære det, de 
lærte i 5o'ernes skole. Selv de 

største taler og angreb kan ikke 
genopvække fortidens lydige disciple 
der kunne stave staveord og fremsi
ge vers og kongenavne. Skolens op
gave er altid i nutid med udsigt 
til fremtid.

Børn lærer noget hver dag. De 
lærer af hinanden, af de voksne, de 
omgås og af det samfund, der omgi
ver dem. De vil fortsat lære sig 
de ting, der er relevante for dem, 
og her nytter det ikke at være 
formynderisk. Uanset om man bryder 
sig om det eller ej, vil de blandt 
andet lære, at for at få indflydel
se må man lære at organisere sig, 
anvende demokratiske ytringsformer 
- og om nødvendigt manifestere det 
ved at samle 15.ooo elever ved 
Christiansborg en martsdag. De vil 
stille krav om at sidde med ved 
bordet, når der skal lægges ind
hold i "at lære noget", og her 
hjælper henvisninger til fortiden 
ikke stort."

An.

R.U.K.
Så er Rundhøj Ungdomsklub igen 
startet på en frisk sæson og det 
glæder os at så mange elever igen 
har fundet ned i skolens kantine 
og er blevet medlem af klubben.

Torsdags-arrangementerne er her 
i september ved at være færdigafvi 
let, og har som altid været godt 
besøgt, i særdeleshed var der rig
tig mange medlemmer den 22.9.., da 
hypnosekongen "Mr. miller" var på 
scenen.

Oktober måneds program er netop 
udfærdiget og af programpunkterne 
kan vi nævne diskotek, film og 
folkesangsaften.

Hvis du har lyst til at være med 
til disse arrangementer så er det 
hver torsdag aften fra 7-10 vin
teren igennem. Husk også, at klub
ben har åbent mandag tirsdag og 
onsdag. Husk endvidere altid at 
kigge på opslagstavlen i kantinen, 
hvor du kan se det kommende program.

VEL MØDT.
Ledelsen.
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Utsendt
Kommer man efter skoletid på skolen 

kan det ske, at der høres underlige 
messingskrig eller trommebrag fra sko
lens sydlige hjørne. Helt galt er det 
torsdag aften, når flere møder op for 
at bidrage til messingsuppens boblen 
og syden. Det er Rundhøj Blæserne, 
der arbejder. 
Orkestret startede i 1974 og har i 
øjeblikket 22 medlemmer. Desuden er 
der et lille elevorkester samt nogle 
elever, som endnu ikke har spillet 
så længe, at de kan få udbytte af at 
deltage i sammenspils-grupper.
Desværre har vi ikke ledige instrumen
ter til alle de, der gerne vil med i 
orkestret, så vi har i øjeblikket en 
venteliste.
Aldersmæssigt er orkestrets medlem

mer nogenlunde jævnt fordelt fra 3. 
klasse til 1. gymnasieklasse, men in
gen tænker på, om sidekammeraten i 
orkestret er yngre eller ældre end 
en selv, og det er jo heller ikke al
tid den ældste, der har mest orkester
erfaring .
Vi arbejder på at få et fuldt ud

bygget brass band på 27 medlemmer. 
Mange henregne brass bands under 
marchorkestre, men det er ukorrekt 
for begge parter. Dels spiller brass 
bands ikke meget marchmusik, dels er 
besætningen anderledes. Brass band er 

net for amatører, da man hurtigere når 
en god tone end tilfældet er f.eks. 
med træblæsere og strygere. Tidligere 
arbejdede man i Danmark med den tra
ditionelle "tykke" tyske orkesterform 
i blæsemusikken,men omkring 1957 
blev den egentlige brass band stil 
startet herhjemme. Det meste af vort 
repertoire er hentet fra England,hvor 
der findes en lang række værker skre
vet til denne besætning til brug i 
skoleorkestre. 
Orkestrets medlemmer betaler et min
dre beløb for undervisning og leje 
af instrumenter. Pengene går til 
hjælp til orkestrets daglige drift, 
men kan selvfølgelig ikke dække or
kestrets udgifter. Både instrumenter 
og noder er meget dyre.
Et vigtigt led i orkestrets kammerat
skabsmæssige side er de private orkes- 
teraftener, hvor vi spiller meget 
og hygger os sammen. Vi har også haft 
flere fornøjelige orkesteraftener på 
skolen hvor medlemmer, søskende og 
forældre mødes. Skulle nogen have 
lyst til at høre mere om,hvad vi 
beskæftiger os med, er man altid vel
kommen til at besøge os på skolen. 
Man kan finde os ved at gå efter 
lyden af messingskrig og trommebrag. 
Med trut og Bang!

Rundhøj Blæserne
en engelsk musikform med ren messing- 
instrument-besætning. Formen er veleg-
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HJÆLP - HÆRVÆRK 11
Vi er vældig kede af at skulle skrive dette her, - men vi har fået et 
stadig større problem: Især i week-end'erne er der en hel del børn og 
unge mennesker, der løber rundt på skolens områder, både på græsarealerne, 
i skolegården, på legepladserne - og endda på tagene, hvor der bliver 
ødelagt en masse ting: glaskupler, udluftnings-stutse, vinduer og meget 
andet. Det er en uting, som vi har gjort meget for at standse. Vi har 
talt med eleverne derom, men uden større virkning. Vi viger tilbage for 
at anmelde det til politiet, men må indrømme, at det kan blive en sidste 
udvej.
Her vil vi prøve noget andet: Vi vil bede forældrene om at hjælpe os, dels 
ved at snakke med deres egne børn om dette problem og - hvis det skulle 
vise sig, at netop Deres var med - sørge for at gentagelser ikke finder 
sted. Vi ville også være taknemmelige for et praj, hvis man kommer under 
vejr med noget, så vi kan få standset dette uvæsen, der jo i den sidste 
instans betyder ærgerlige penge ud af skatteydernes lommer.
Vi siger på forhånd tak for hjælpen!

Peter Pedersen

Stiftelsen ADDIT RUNDHØJ.
Bestyrelsen har nu holdt en række møder, 

hvor man har lagt planer for ADDIT RUNDHØJs 
fremtid. Der er nedsat forskellige udvalg 
til varetagelse af økonomi, udlejning og 
tilsyn med ejendommen.

Økonomiudvalget arbejder tæt sammen med 
RFLFs bestyrelse for at klare de økonomiske 
problemer.

Udlejningsudvalget har udarbejdet nye 
regler og priser for udlejning. Det kan her 
nævnes, at ADDIT RUNDHØJ er lejet ud langt frem i tiden; der er kun få 
ledige dage før jul. Er man interesseret i at leje ejendommen, kan man 
henvende sig til skolens sekretær, fru Elise Rasmussen.

Husudvalget arbejder i øjeblikket med udarbejdelsen af planer til 
bedre udnyttelse af huset - bl.a. ved modernisering af køkkenet. Det 
bliver en kostbar affære, der forhåbentlig kan dækkes ind af det kom = 
mende loppemarked. Ejendommen er netop blevet istandsat og malet udvendig, 
et nyt oliefyr er installeret og der er monteret gardiner på l.sal.

Sv.E. Simonsen
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\ Stort samfund: Danmark q
_ Mindre samfund: Århus v*.

oO Vores samfund: "MINIHØJ" \
ETABLERES PÅ RUNDHØJSKOLEN I UGEN 7- TIL 11. NOV.

Nærmere tilgår alle hjem.

NYT fra SKOLEN:

Det nve skoleår er kommet godt i gang - uden større komplikationer. Vi 
har taget mod de nye første-klasser (med 24 og 25 elever I) allerede den 
første skoledag. Om tirsdagen kom så de 7 nye elever til den nyoprettede 
centerklasse. Også de blev modtaget med sodavand og kager. Klassen har 
efterhånden fået indrettet aldeles dejlige lokaler i A3 og A4. Til klas
sen er knyttet lærerne Kirsten H. Petersen og Palle Steen Petersen samt 
fritidspædagogen Ib Dalsgaard. Det ser ud til, at de har det dejligt i de 
to lokaler'.
Ugen efter skoleårets start kom så de to nye børnehaveklasser. Her er der 
for øjeblikket 2o og 17 elever. Også disse klasser blev modtaget med behø
rig festivitas. Der har allerede været afholdt orienteringsmøde for samt
lige nyindmeldte elevers forældre, og i børnehaveklasserne har der desuden 
været afholdt klasseforældre-møde, hvor klasserådene blev valgt. Ud af 
deres midte vælges så det medlem, der skal tiltræde Forældre- og Lærer
foreningens bestyrelse (Valget har nu fundet sted - se andetsteds i bla
det . Redaktionen).
- Og nu kører det så deruda'l Vore 9- klasser har været på lejrskole: 9a 
og 9° tog sammen til Løjt Kirkeby, og 9b var i Fuglsø. Efter sikkert for
lydende blev det begge steder til en stor succes.
Også en hel del andre klasser har været af sted, dels på en-dags-ture, 
dels på mini-lejrskoler (i Addit f.eks.). Den nye skolelov hjemler jo 
mulighed for, at klasserne fra bh-klasserne til 7.klasserne må anvende 
indtil lo dage til den slags undervisning (inden for de økonomiske ram
mer, som magistratens 4. afdeling har afstukket). I 8. og 9. klasserne 
14



må bruges indtil 2o dage til dette Vi får forøvrigt besøg af Gruppe J8s 
formål, og i lo.klasse indtil Jo da- børneteater, der opfører "Hvorfor gør
ge. Men hertil skal altså regnes al du det?", et spil om mobbing, for 2.
form for aktivitet, som ikke lige og J. klasserne, og den 18. november
omfatter det daglige og ugentlige kommer SVALEGANGEN med "ikke på vores
skema, som f.eks. idrætsdage, cyklist-skole", hvortil overbygningens elever 
prøver, ekskursioner, lejrskoler og inviteres.
meget andet, og det er pålagt skolens Og så hap yi haft idrætsdage< Først 
leder at føre kontrol med, at ikke den, dep gjaldt fop samtllge Arhus_
blot den enkelte klasses, men også skolep _ hvis de da vlUe deltage<
den enkelte elevs aktiviteter holdes Hep klarede RundhøJskoien sig overmå_ 
indenfor de givne rammer! de fint. Desuden var dep den årlige>

Vi har haft besøg af et engelsk amts- lokale idrætsdag, denne gang henlagt 
skoleorkester fra Nottinghamshire.Or- til den 22. september. Det var et me- 
kestrets medlemmer gav en strålende get fint arrangement, der klappede i 
koncert i en time den 24. august.Alle mindste detaljer, takket være et stort 
skolens elever fra 5»klasse og opeftejog dygtigt forarbejde fra gymnastiklæ-
var inviteret med, og det blev en rig 
og dejlig oplevelse at høre det dygti
ge orkester. Orkestret var i sig selv 
en fin repræsentant for skolemusikken 
nåe den er bedst, og besøget kunne 
nok animere vore egne elever til at 
gå videre ad den vej.
For at blive ved musikken: Minikoret 
og blæserne deltog igen i år i skole
musikfestivalen den 8. september - 
med stor succes og megen hæder'.
Og endelig havde skolen den 2J. sep
tember besøg af Arhus Byorkester, 
der gav en fin-fin koncert for J.- 
6.klasserne. I forvejen var program
met blevet tilsendt skolen, og sang
lærerne havde udfoldet stor aktivitet 
med at gennemgå de enkelte numre,så 
eleverne var bekendt med dem inden 
koncerten. Der er ingen tvivl om, at 
der har været en masse aktivt lytten
de børn til den koncert! Ideen med 
opsøgende orkestre og teatergrupper 
er god og bør følges op i langt høje
re grad end tilfældet er.

rernes side, og som til overflod var 
begunstiget af det skønneste efterårs
vejr. Se iøvrigt omtalen andetsteds i 
bladet.
Ellers er aktiviteten omkring den en
kelte klasse i fuldt sving her først 
på skoleåret: Konsultationer, forældre
møder og meget andet florerer som ingen' 
sinde før. Det er altsammen udtryk for 
skolens tilbud om - og interesse for 
samarbejde med hjemmene, og jeg kan ik
ke stærkt nok opfordre til, at alle 
forældrene i den enkelte klasse slutter 
op om disse arrangementer.

Peter Pedersen
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SPORT
Flotte resultater af 
Rund højskolens elever

Efter en pause på 2 år deltog 
skolens elever igen ved Århusskoler
nes idrætsstævne på Vejlby-Risskov 
Idrætscenter.

Idrætslærerne på skolen havde 
efter indførelsen af egen idrætsdag 
her på skolen, besluttet ikke at mel
de hold til den fælles idrætsdag,men 
efter massivt pres fra skolens ele
ver og efter den nødvendige tilladel
se fra et idrætsvenligt skolenævn, 
drog en stpfuld bus afsted torsdag 
morgen den 6.9. kl 9.00 fra P-plad- 
sen. Trods det at vejret, i særdeles
hed sidst på dagen, artede sig mil
dest talt rædselsfuldt kunne intet 
stoppe vore vakse elever, som dagen 
igennem leverede den ene store over
raskelse efter den anden. Fire fina
lepladser blev det til, henholdsvis

7.klasses piger i håndbold og 7., 8. 
og 9. klasses drenge i fodbold. Ef
ter nogle spændende finalekampe 
lykkedes det for 7. og 8. klasses 
drenge at kvalificere sig til fina
lestævnet ugen efter.

Det var en fornøjelse som lærer, 
at se såvel de aktive som de passive 
elever denne dag, og vi kunne mærke, 
at vore elever nød samværet med de 
øvrige skolers elever.

Vi må påskønne arrangementet og 
ser frem til, at vi også næste år 
kan deltage.

Idrætslærerne.

For første gang i skolens historie 
var vejrguderne med os, da skolen
afviklede sin årlige idrætsdag, 
torsdag den 22. 9.
Foruden de gængse boldspil på sko
len og de små elevers konkurrencer, 
gennemførte eleverne som noget nyt 
et løb, opdelt i 3 grupper.
Børnehaveklasserne og til og med 
3.klasserne havde eget "piratløb", 
som foregik på skolens område, 4.-6. 
klassetrin løb i Mindeparken og de 
store elever motionerede i Marselis- 
borgskovene. Trods begyndervanske
ligheder forløb arrangementerne 
stort set godt, og det er givet, at
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disse løb vil blive en årligt til-
bagevendende begivenhed når Rundhøj
skolen afholder idrætsdag.
Følgende vindere blev kåret på de 
forskellige klassetrin:

4.kl.

5.kl.

6. kl

dr.: John Mortensen 4b
pi.: Bente Pedersen 4a
dr.: Jens B. Laursen 5a
Pi
dr
Pi

7.kl.:dr

8. kl.

9.kl

lo. kl

Dorte Frandsen 5b
Karsten Petersen 6c
Anitta Jensen 6c
Søren Juhl 7d

pi.: Hanne Larsen 7d
dr.: Gert Petersen 8b
pi.: Annette Therkelsen
dr.: Henrik Kjær 9b
pi.: Anne Rasmussen 9c
dr.: Kim Sørensen lo d
pi.: Annette Sønderskov løb

Håndboldhold starter
Som et nyt indslag i skolens 

mange lærer-forældre aktiviteter 
har en gruppe mennesker tilmeldt 
et håndboldhold under IF Lysengs 
håndboldafdeling.

Det er tænkt som en uforplig
tende fritidsaktivitet, hvor vi hyg
ger os og får lidt motion samtidig. 
Sæsonen starter pr 1. oktober og 
vi er tilmeldt i serie IV.

Skulle der være nogle blandt 
forældrene/lærerne, der har lyst, 
så ring på lærerværelset, tlf 
27 26 63, i skoletiden og kontakt 
H.p. Mehlsen eller Ole Åkjær og 
hør nærmere.
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notat fra
SKOLENÆVNET

Livreddere skal overvåge 
svømmeundervisningen

På vort første møde efter sommer
ferien tog nævnet spørgsmålet om 
elevernessikkerhed ved svømmeunder
visningen op, foranlediget af druk
neulykken i Auning.
Reglerne ved Aarhus skolevæsen er, 
at der skal være 1 lærer pr 15 ele
ver, men vi finder at sikkerheds
foranstaltningerne bør udbygges 
yderligere.
Vi har foreslået skolekommissionen, 
at der ansættes livreddere til den 
opgave at holde øje med bassinet i 
undervisningstiden. Livredderne skal 
ikke tage sig af børnene, det gør 
lærerne jo, men netop derfor må det 
også være umuligt for lærerne at 
haveopmærksomheden rettet mod bas
sinet hele tiden.
En ordning som den skitserede vil 
evt. også kunne give arbejde til 
nogle arbejdsløse unge med livred- 
dereksamen, og den vil øge børnenes 
sikkerhed ved svømmeundervisningen 
og dermed forældrenes tryghed.

Forslag om gratis børnehaveår 
før skolen

Formanden for skolenævnet Else M. 
Pedersen og undertegnede var d 2 3- 
24.9. på kursus på Askov Højskole. 
Det var et vældigt godt kursus, der 
bl.a. indeholdt et punkt om skole
nævnsvalg i 1978. Det er en vigtig 
opgave at få oplyst godt om dette 
forestående valg. Der kommer inden 

da en ny skolestyrelses lov som på 
enkelte punkter berører skolenævn
ets arbejde, men ikke på væsentlige 
punkter.
Et vældigt godt indlæg blev givet 
af Agnete Engberg fra undervisnings
ministeriet. Hun er formand for en 
af delgrupperne under den store 
børnekommission, hvis betænkning 
er meget debatteret for tiden. 
Hendes område var specielt om skole 
start. Hun understregede vigtigheden 
af børnehaveklasser og børnehaver, 
og at alle børn har mulighedfor et 
førskole år inden de går over i fol
keskolen. Kommissionen foreslår at, 
det sidste år i børnehaverne bliver 
gratis på linie med børnehaveklas
serne. Ikke alle børn har mulighed 
for at gå i børnehaveklasser, der jo 
jo som bekendt kun er 3 timer om 
dagen.
Pjecen fra børnekommissionen kan 
købes og det er spændende læsning.

Inge Steensen.
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Trafikken pä Rundhøjalle.
Efter al den omtale, der havde været i dagspressen om trafikken på 
Rundhøjalle, mente vi ikke, at foreningen kunne sidde dette over
hørigt. På bestyrelsesmødet den 12. august blev det besluttet - 
sammen med skolenævnet - at sende følgende protestskrivelse:

Rundhøj skolens
Forældre- og Lærerforening

Teknisk Forvaltning

På Forældre- og Lærerforeningens bestyrelsesmøde den 12.8 blev 
trafikken på Rundhøjalle indgående drøftet.

Med ønsket om, at vore børn skal kunne færdes på betryggende måde 
til og fra skole - samt i fritiden, vil foreningen anbefale,at 
der med passende afstand vil blive anlagt forhøjninger i hele Rund
højalle, hvilket alle i bestyrelsen er enige om, er den bedste løs
ning på problemet.

Vi har med stor interesse fulgt denne debat i Tilbudsavisen og var 
glade for at kunne læse den 17.8., at sagen har været til behandling 
i Byrådet, hvor flere medlemmer også går ind for forhøjninger, 
og vi mener, at der bør gøres noget nu - inden det er for sent.

Foreningen henviser til, at der andre steder f. eks. i Kalkærparken, 
Kridthøjparken og Saralystparken er foretaget lignende, hvor det 
virker efter hensigten.

Med venlig hilsen
Rundhø j skolens
Forældre- og Lærerforening

Underskrevet Johs. Colstrup
Benthe Jørgensen
P. Pedersen

Skolenævnets påtegning:
Et flertal (4 af 5) i skolenævnet anbefaler hermed anlæggelse af for
højninger gennem Rundhøj Alle, idet man mener, at kvarteret med den der
med roligere trafik vil blive mere børnevenligt. Et medlem kan ikke 
tilslutte sig anbefalingen ud fra den betragtning, at mange andre af 
skolevejene er betydeligt farligere.
Holme, Højbjerg, den 22.8.77 for skolenævnet

E.M. Pedersen 
skolenævnsformand.
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