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forældre- og lærerforeningens blad

Her er vi igen
Bladet »Rundhøjskolen« har efterhånden en 
mangeårig tradition, og vi tror, at mange ville 
savne det, hvis det skulle dele skæbne med 
så mange avis- og bladprojekter i de sidste 
år og ophøre med at udkomme.
Men inden for de sidste få år er der, af for
skellige grunde, sket en stor udskiftning 
blandt de mennesker, der har lagt et arbejde 
i bladet, og vi er nu i bladudvalget en kreds 
af forældre og lærere, der stort set må be
gynde helt forfra med at finde ud af, hvad 
bladet skal indeholde, hvor tit det skal kom
me osv.
Og vi er blevet enige om, at hvis det skal 
blive et godt blad, der skal dække alle de for
skellige aktiviteter, der er på skolen, og bare 
nogle af de meninger, der er om skolens ar
bejde, må alle hjælpe til med at skrive eller 
skaffe stof, samle nyheder og få gode ideer. 
Bare kom med det (der følger en adresse 
overfor). Så må vi se at få koordineret og 
redigeret det hele.

Til de mange forældre, der her stifter be
kendtskab med bladet for første gang, kan 
vi oplyse følgende:
»Rundhøjskolen« udgives af Forældre- og 
Lærerforeningen med støtte af skolenævnets 
midler. Det udsendes gratis til alle hjem, der 
har børn på Rundhøjskolen.
For redaktionen står et bladudvalg med re
præsentanter for såvel Forældre- og Lærer
foreningen samt skolenævnet.
Vi planlægger at udsende tre numre af bladet: 
Ét her i december, ét i slutningen af fe
bruar og ét i slutningen af maj.
Det næste nummer er altså februar-numme
ret. Stof og ideer til dette blad (vi håber, der 
bliver meget) skal sendes til Erling Saaby 
Nielsen, Holme Møllevej 114, senest den 1. 
februar 1979.
Og til sidst et lille forbehold: De grupper, 
der står bag bladets udgivelse, er fælles om 
én ting, nemlig en positiv interesse for sko

len. I øvrigt er vi lige så forskellige som an
dre mennesker, og vi finder det derfor heller 
ikke rimeligt at forsøge at køre nogen be
stemt pædagogisk og/eller politisk linje i bla
det. De enkelte indlæg må stå for forfatter
nes egen regning.
Vi skal så bare efter bedste evne søge at få 
de enkelte emner dækket så redeligt og så 
alsidigt som muligt.

På bladudvalgets vegne 
Ejvind Post

Rundhøjskolens Forældre- og 
Lærerforening består af:

Formand:
Jørgen Christensen, Rundhøjallé 8
8270 Højbjerg..................... tlf. 11 08 28

Næstformand:
Bente S. Jørgensen, Rundhøjallé 8
8270 Højbjerg..................... tlf. 14 97 45

Kasserer:
Søren Glavind Kristensen 
Fredensgårdsvej 40
8270 Højbjerg..................... tlf. 14 71 94

Sekretær:
Joan Jeppesen, Teglgårdsvej 33 
8270 Højbjerg..................... tlf. 14 5311

Erling Såby Nielsen*  
Holme Møllevej 114........... tlf. 14 60 26

*) medlemmer af bladudvalget

Fra skolenævnet er
bladudvalget repræsenteret af:
LeneSepstrup...........................  tlf. 14 12 97
Ejvind Post................................. tlf. 27 26 31

Fra lærerne:
Bente Andersen

Elisabeth Olesen 
Rundhøjallé 101 ................. tlf. 14 65 61

Pia-Lill Jensen*,  Vejlby Vænge 142 
8240 Risskov...................... tlf. 2117 60

Peter Pedersen, Elmehøjvej 44 
8270 Højbjerg..................... tlf. 27 52 52

Inger Pedersen, Elmehøjvej 44 
8270 Højbjerg..................... tlf. 27 52 52

Viggo Jensen 
Thornbæksallé20.............. tlf. 14 33 10
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der jo er et af skoleårets højdepunkter, 
bliver i år afholdt

lørdag den 9. dec. kl. 15,30 
i Rundhøjhallen
og skolen inviterer hermed alle, både elever, 
forældre, venner og bekendte og andre in
teresserede, til en rigtig familie-hygge-efter- 
middag.
Programmet vil følge de traditionelle baner: 
Skolens kor og orkestre vil medvirke med et 
broget program, ligesom blokfløjter, guita
rer og beatgrupper vil give sit besyv med i 
det store repertoire. Små-sketches vil også 
blive opført, og - som noget nyt - vil en 
gruppe store piger vise rytmegymnastik, så 
der vil være noget for både øje og øre, for 
både små og store.
Selvfølgelig kommer nisserne fra børne
haveklasserne, og festen slutter som sæd
vanligt af med det smukke Lucia-optog, 

som pigerne fra 4. klasse fremfører. Vi skal 
naturligvis også synge sammen!
I den store pause vil der være mulighed for at 
købe is og chokolade i kiosken - og i musik
salen, i lokalerne A1, A2, B1 og B2 vil der 
blive serveret æbleskiver og juleglögg.
Desuden kan man få klaret nogle af sine 
julegaver i den hyggelige julebod, der bug
ner af dejlige juleting. Kinesisk lotteri med 
dejlige gevinster vil man kunne deltage i, 
og i en anden bod sælges der UNICEF-jule- 
kort.
Alt i alt: Vil man starte juletiden op på den 
rigtige måde, så er skolens LUCIA-FEST 
den helt rigtige indledning.

VI VENTER RIGTIG 
MANGE DEN DAG! 

VEL MØDT - 
OG PÅ GENSYN!

NYT FRA SKOLEN
LEJRSKOLER - ADDIT:
Skolens rammebeløb vedrørende ekskur
sioner, lejrskoler m.v. er snart opbrugt. Det 
skyldes først og fremmest, at 9. klasserne 
har været på en uges lejrskole hver:
9a var i Marstal, 9b i Løjt Feriecenter og 9c 
på Rømø.
Men herudover har klasserne i rigt mål be
nyttet sig af muligheden for at forlægge un
dervisningen til steder uden for skolen.

Mange klasser har f.eks. benyttet skolens 
fritidshus i Addit som et yndet mål for en 
ekskursion. Den gamle skole er nu restau
reret og byder på et dejligt ophold i dejlige 
omgivelser. Se i øvrigt andetsteds i bladet!

IDRÆTSDAGE
Skolen havde sin lokale idrætsdag den 31. 
august i år. Den fulgte i stort omfang idræts
dagens program fra sidste år og blev om 
muligt en endnu større succes - en rimelig 
belønning for det store arbejde, der fra både
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lærere og elever var lagt i forberedelsen og 
afviklingen af dagen.
Også Århus-skolernes fælles idrætsdag del
tog eleverne fra de ældre klasser i. Her gjorde 
især skolens håndboldhold og fodboldhold 
sig fordelagtigt bemærket, idet de nåede så 
langt som til finalen - hvor de blev slået.
Skolenævnet har ønsket at undersøge, i hvor 
høj grad eleverne har et ønske om og behov 
for en fælles idrætsdag, og om der måtte være 
brug for andre aktiviteter for ikke-idræts- 
udøvere på idrætsdagen. Derfor vil der i den 
nærmeste tid blive udleveret et spørgeskema 
herom, som eleverne bedes udfylde. Be
svarelserne vil være afgørende for skole
nævnets stilling til kommende arrangementer.

GÅPRØVER
Disse prøver er i lighed med tidligere med 
tidligere år blevet afviklet i 1.-klasserne og 
senere i børnehave-klasserne. Prøverne - 
som alle bestod! - blev afsluttet på festlig 
vis med besøg af en politimand, udlevering 
af diplomer, filmsforevisning og æblespis
ning! Nu mangler blot forældrenes opfølg
ning af undervisningen - herunder forældre
nes gode eksempel!

TANDBEHANDLINGEN
Den forebyggende tandpleje (profylaksen) 
foregår nu under lidt andre former end hid
til, idet klasserne på de forskellige trin har 
forskelligt program, både hvad form og tids
plan angår. Hver elev har fået en nøjere be
skrivelse herom med hjem. Vi beder for
ældrene om at læse den pjece nøje igennem. 
Også her er en opfølgning hjemme af uvur
derlig betydning.

ELEVFOTOGRAFERING
har fundet sted igen i år på visse klasse
trin. Hvert hjem har på forhånd skullet til
kendegive, om man ønskede denne foto
grafering. Billederne vil snarest blive frem
sendt.

TANDKLINIKLEDER
fru Inge Kaae forlader med årsskiftet skolen 
for at opbygge en ny klinik på Skjoldhøj
skolen, der ligger i nærheden af hendes hjem. 
Med hende rejser også klinikassistent Bente 
Schouby. Det er et mangeårigt og godt sam
arbejde, der hermed ophører. Skolen siger 
tak for værdifuld medvirken i skolens liv gen
nem de mange år og ønsker alt godt for de 
to i deres fremtidige virke.

Til ny klinikchef er udnævnt tandlæge Peter 
Sørensen, der til sin hjælp får klinikassistent 
Kirsten Hjermind. Vi byder de to nye vel
kommen til arbejdet og føjer dertil håbet om 
et lige så godt og positivt samarbejde i tiden 
fremover.

FRUGTBODEN
som elevrådet bestyrer, går nu glimrende. 
Det er åbent i hver spisefrikvarter, og ud- 
buddet gælder kakaomælk, juice, yoghurt, 
frugt og rugbrød som supplement til skole- 
frikosten.
Mange elever benytter sig af muligheden.

LEGEPLADSERNE
Skolen har nedsat et »ude/inde-udvalg«, 
der skal se på vores frikvartersordninger. 
Herunder har man også beskæftiget sig med 
skolens legepladser. Vi håber, at udvalget 
snart vil barsle med nye ideer til at gøre sko
len mere tillokkende og indbydende for ele
verne både inde og ude. (Se referat fra ud
valget på side 6).

ANDESPIL
blev - traditionen tro - afholdt i hallen den 
7. november. Spillet var godt besøgt, mange 
gik hjem med dejlige præmier - og der kom 
et pænt overskud i Forældre- og Lærerfore
ningens betrængte kasse! Har De forresten 
husket at forny Deres medlemsskab af for
eningen? - Det kan nås endnu!

FORÆLDREMØDER
og - konsultationer er blevet afholdt i stort 
tal i denne tid. Det skyldes ikke blot ønsket 
om god kontakt til hjemmene fra skolens 
side, men også, at kontakt til det enkelte 
hjem skal finde sted skriftligt eller mundt
ligt to gange om året, nemlig i november og 
april måned for 1.-7. klasses vedkommende 
- medens 8.-10. klasse skal have karakterer 
med hjem i november og februar måned 
samt ved skoleårets slutning. Her benyttes 
13-skalaen. Hjemmene bedes kvittere for 
modtagelsen af karakter-arket hver gang.

SKOLESEKRETÆRERNE
har nu omlagt deres arbejdstid, således at 
skolens kontor kan kontaktes hver dag fra 
kl. 8 til normal skoletids ophør på alle skole
dage.

P. Pedersen
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SKOLENÆVNET
forældrenes tillidsmænd

Som de fleste vel husker, blev der i foråret 
afholdt skolenævnsvalg.
I forbindelse med det valg var skolestyrel
sesloven blevet ændret, således at nævnet 
nu består af syv forældrerepræsentanter (tid
ligere var der kun fire). Desuden deltager to 
repræsentanter for elevrådet, to fra lærerrå
det, skoleinspektøren og en repræsentant 
for byrådet, når vi holder møde. - Vi er blevet 
en stor forsamling.
Der mangler såmænd heller ikke arbejde til 
os. En masse forskellige sager (skemaer, 
vedligeholdelse af bygninger, forsømmelser 
o.m.a.) skal behandles i skolenævnet. Vi 
prøver at give det hele en grundig behand
ling og lærer nyt om skolen og dens ar

bejde hver gang, vi har sager til drøftelse. 
Men skolenævnet skulle jo også - og vel først 
og fremmest - arbejde for en god kontakt 
mellem skole og hjem og sikre, at forældre
nes synspunkter tages med i betragtning 
i deres børns skole.
Vi skal kort sagt arbejde for at skolen bliver, 
som I ønsker det - inden for lovens og det 
muliges rammer naturligvis.

Derfor har vi lavet en kontaktmandsord
ning, så hver klasse har en bestemt person, 
den kan henvende sig til. Her følger nav
nene på de nye skolenævnsmedlemmer, 
deres telefonnummer og de klasser, de er 
kontaktmand for:

Navn: Tlf.: Klasse:
IngeSteensen 14 75 87 5b 6d 9a 9b
LeneSepstrup 14 12 97 bhc4a4b 9c
K. E. Mortensen 14 96 10 bha2a3b5a 7a
Hanne Jørgensen 14 63 75 3a 4d 4e 4f
Johs. Colstrup 14 53 77 6a 7b 8c 8b
Poul A. Olesen 14 65 61 bhb1a1b3c6b
Ejvind Post 27 26 31 2b 4c 7c 8a

Hvem kan bruge 
kontaktmandsordningen?
Alle der har tilknytning til de pågældende 
klasser: Lærere, børn, forældre.

Hvad kan man spørge om?
Principielt alt, hvad der har med skolen at 
gøre, men vi regner især med to slags hen
vendelser:

A. Opstår der problemer i klassen eller i for
bindelse med en enkelt elev, kan disse så 
godt som altid klares med en samtale med 
klasselæreren, inspektøren eller en anden af 

de rådgivere, der er knyttet til skolen. Men 
kontaktmanden hjælper gerne med at finde 
frem til den, der skal snakkes med eller med 
at opklare et problem i det hele taget.

B. Hvis man i klassen eller på f.eks. foræl
dremøder får ideer, som hele skolen kan få 
gavn af, kan kontaktmanden tage dem med 
til skolenævnet. Derfor dukker kontaktman
den nok også op til næste forældremøde i 
klassen, og han kommer gerne også senere, 
hvis man ønsker det.
Vi er jeres tillidsmænd. Brug os, så vi kan 
blive gode til det.

E.P.
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Lidt om arbejdet i
INDE/UDE-UDVALGET
For lidt over et år siden blev der, foranlediget 
af nogle problemer i forbindelse med inde- 
ordningen, samt en generel utilfredshed med 
skolens udseende såvel udendørs som in
dendørs, nedsat et såkaldt inde/ude udvalg 
bestående af 3 lærere (senere udvidet til 5), 
repræsentanter fra skolenævn og forældre/ 
lærerforening, samt elevrådet.
To væsentlige arbejdsopgaver meldte sig fra 
starten.

1. En undersøgelse af den nuværende inde- 
ordning, dens fordele og ulemper, samt 
et forsøg på at opstille alternative inde/ 
ude-ordninger.

2. Hvilke muligheder har vi for at gøre vores 
skole (specielt skolegården og gangene 
indendøre) mere spændende og stimu
lerende?

ad 1. Til belysning af problemerne udarbej
dede udvalget et spørgeskema som vi bad 
alle lærerene og klasserne om at udfylde. 
Af de få svar vi fik tilbage fremgik det af 
hovedparten var tilfredse med den nuværen
de ordning. Den gav a) en samlende og 
social effekt, b) en mulighed for at forberede 
sig til kommende timer, og c) en valgmulig
hed (ude/inde) som bør være til stede.
Utilfredsheden (det høje støjniveau samt de 
mange ødelæggelser af inventaret) var der 
enkelte der påpegede, men det blev ikke 
gjort til noget hovedproblem i svarene fra 
spørgeskemaerne. Alligevel udarbejdede vi 
nogle alternativer til overvejelse:

1. Ingen indeordning - men derimod en 
god udeordning.
(Børns behov for fysisk udfoldelse og frisk 
luft skulle være tilgodeset, samtidig med at 
ødelæggelserne skulle blive mindre. Men 
udeordning alene kræver attraktive mulighe
der i gård og på græsset.

2. Ingen klasseordning - men indeordning 
på fløje, den lange gang, forhallen samt 
kantinen.
(Ødelæggelsesniveauet i klasserne skulle 
dale, men ordningen kræver at vi gør gange, 
fløje, forhal og kantine meget mere spænden
de.)

3. Indeordning som nu - dog undtaget det 
store spisefrikvarter, hvor alle er ude.
(Eleverne får med denne ordning frisk luft 
en gang om dagen.)

4. Indeordning i vinterhalvåret - udeord
ning i sommerhalvåret.
(Det er rimeligt at børnene er ude om som
meren. Sommerhalvåret appellerer til uden
dørsaktiviteter).

På et lærerådsmøde fornylig var der 
tanker fremme, om ikke vi til foråret 
skulle arbejde henimod, at børnene 
kom lidt mere ud. Men i øjeblikket 
fortsætter indeordningen som den har 
gjort hele tiden.

Skolegården

ad 2. Følgende ting har været diskuteret i 
udvalget:

Udendørs:
Hoppemænd, paradis, dam, skakbræt (op
tegning med maling i skolegården).
Facademaling (facaderne ind mod skole
gården males).
Buskene væk fra kummerne, som i stedet 
laves til legeredskab evt. med sliske til at 
løbe op og ned ad.
Flere fastsiddende bænke og borde.
Et udrangeret transportmiddel.
Reck. Rutchebane - placeres på skråning 
ned til lille boldbane.
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Klatretårne med hængebro.
Overdækkede haver mellem fløjene. En have 
ud for hvert klasselokale, som herved ud
bygges, idet der anbringes en dør mellem 
klasselokalet og haven.

Indendørs:
Etablering af hyggekroge ved at udbygge 
den lange gang mellem fløjene (det nuvæ
rende område med rhodondendronbede). 
Åbning ud mod gangene. Anbringelse af 
blomsterkummer og sofaer, hynder eller 
lign, til at sidde på.
Støjdæmpende belægning på alle gangene.
Forskellige farver på fløjgangene.
Bordtennis i forhallen.
Afreageringsrum, kondicykler, hyggemøbler, 
flere blomster.

Fælles bånd over radioen, langt bedre ud
nyttelse af kantinen.

Som læseren kan se ligger der en masse 
.udfordringer og en hel del arbejde i disse 
forslag. Men desværre ser det ud til at det 
næppe bliver realiseret foreløbig. Foran
dringer koster penge og i disse ulvetider er 
pengekassen lukket for den slags foran
staltninger. Vi kan så tage sagerne i vore 
egne hænder, men vil vi det?
Vi må nok indstille os på at lappe videre på 
det bestående og så må jeg konstatere som 
udvalgsmedlem, at jeg endnu engang har 
siddet i et udvalg her på skolen, hvor vi har 
diskuteret, skrevet ned og ladet fantasien 
råde. Men hvad kom der ud af det?

Hans Peder Mehlsen

Skolens fag
Til foråret er tænkt, at afvikle en række foredragsaftener om fagene:

Samtidsorientering
Engelsk
Tysk
Matematik, overbygning
Matematik, begyndere
Dansk

(ved Klaus Nord)
(ved Mosumgård)
(ved Marian Kuhlmann)
(ved Skaftved/Rita Simonsen)
(ved Elisabeth Mouridsen)
(ved Jens Andersen)

Start:
Vi håber på at kunne starte den 18.-1.79 og slutter 22.-2. 79.
Vi har valgt torsdag som fast ugedag.

Joan Jeppesen

Addit Rundhøj
Efter et vellykket loppemarked i Ridehuset 
blev det vedtaget, at afsætte kr. 40.000 kr. til 
et nyt køkken i Addit Rundhøj.
Med konsulentbistand enedes men i styrel
sen om indretning af køkken samt at udvide 
køkken med bryggers.
Medlemmer af styrelsen brugte en weekend 
til at rive mure ned og brække gulve op. 
Endvidere blev der lagt vandrør og kloakrør. 
Herefter startede lokale håndværkere med 
ombygningen og efter 14 dages arbejde stod 
køkkenet færdigt og fremtræder nu fuldstæn
dig moderniseret.

Af fremtidige opgaver kan nævnes, at alle 
madrasser udskiftes og at der sættes panel 
op i vindfang.
Udlejningen går stadig godt. Specielt kan 
nævnes, at man i juni måned er reserveret 
Rundhøjskolens klasser.

Ved ønske om leje kan De 
kontakte skolens kontor 
tlf. (06) 27 26 61.

Sv. E. Simonsen
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Stor succes for for skoleholdet i fodbold
Vort skolehold i fodbold har i år deltaget i 
to store fodboldturneringer, nemlig Ekstra 
Bladets store mammutturnering med over 
600 tilmeldte skoler, og Århus Amts turne
ring med omkring 30 tilmeldte hold.
Holdet klarede sig strålende. I amts-turne- 

sm blandt de fire 
bedste og kun et 
knebet nederlag 
på 2 mål mod 1, 
hvor gæsternes 
sejrsmål blev 
scoret blot 2 min. 
før tid, hindrede 
drengene i at nå 
finalen.
Ekstra Bladets 
turnering vandt 
drengene 2 kam
pe for så til sidst 
at møde deres 
Waterloo efter en 
krævende og an

strengende bustur til Holstebro, hvor en flok 
trætte og udasede spillere ikke kunne stille 

noget op mod et velspillende hold fra Nørre- 
landsskolen i Holstebro.
Det har været en fornøjelse at overvære disse 
kampe, der blev virkeligt bestilt noget og 
kæmpet til den bitre ende.

Resultater:
Set. Knudsskole - Rundhøj........ 1-8
Rundhøj - Tranbjerg................... 3-1 (omk.)
Østre Skole+Grenå)-Rundhøj... 0-4
Rundhøj - Hobrovejens 
skole (Randers).......................... 1-2 (omk.)

Ekstra Bladets turneringer:
Forældreskolen - Rundhøj  ..... 1-22
Egebjergskolen (Horsens) -
Rundhøj...................................... 1-2 (omk.)
Nørrelandsskolen (Holstebro) - 
Rundhøj...................................... 6-1

OÅ

Vi må ikke glemme pigernes fine resultat. 
Håndboldpigerne fra 8. kl. deltog i Århus
skolernes idrætsdag og vandt pokalen.
Tillykke med det.

NU KOMMER DEN MØRKE TID!

Er dit barns cykel 
i orden?

Glem ikke 
refleks-brikkerne!

Husk 
cykellygten!

Tegnet af Helle 2b


