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2 forældre- og lærerforeningens blad

Så lykkedes 
det da...
endnu en gang at få et nummer af 
Rundhøjskolen »på gaden«.
Vi har haft en del problemer, som vi 
ikke skal plage læseren med. Det 
lovede februar-nummer kom ikke, 
men nu skulle der - ikke mindst takket 
være et energisk initiativ fra skolein
spektørens side - være skabt en ru
tine, der kan sikre bladets fremkomst 
fremover.
Dette nummer har som de tidligere 
nyt fra skolen og fra alle de grupper, 
der er knyttet til skolen. Men som 
noget nyt har vi forsøgt at dække et 
tema: Skolen uden for skolen - altså 
alt det, der foregår - eller måske 
burde foregå, når den almindelige 
skoletid er forbi.
Vi håber, at artiklerne kan sætte no
get i gang: Måske er der allerede 
noget, man kunne tænke sig at være 
med i. Måske ligger der en god idé 
til aktiviteter, der bare mangler no
gen til at gå i gang - f.eks. den der 
læser dette lige nu!
Der er en hel artikel om skolepas
ningsordning, men flere af de andre 
er også inde på emnet. Sidste nyt i 
den sag er desværre ikke særligt op
løftende: Lovforslaget er blevet taget 
af bordet efter 1. behandling i Folke
tinget, og der kommer muligvis di
rekte forbud mod de allerede eksi
sterende ordninger som den på Kra- 
gelundskolen.
Det er lovligt - og for mange en bitter 
nødvendighed - at lade børn være 
alene hjemme i timevis, men det er 
ulovligt, hvis skolen tilbyder at hjælpe - 
forstå det, hvem der kan.

Bladudvalget
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Tema —
Skolen uden for skolen
Lidt om skolen og 
fritidsloven
Lige siden loven om fritidsvirksomhed m.v. 
trådte i kraft i 1968 har vi på skolen udnyt
tet dens muligheder både i arbejdet for 
børnene efter skoletid og i oplysningsarbej
det over for skolens forældre.
Fritidslovens kap. I drejer sig om ungdoms
skolen (de 14-18 årige), som vil blive omtalt 
andet steds i bladet. Kap. II indeholder be
stemmelser om virksomhed for børn og 
unge. Det er især interessegrupperne, der 
har skolens bevågenhed.
En interessegruppe er en samling børn og 
unge, der i fællesskab ønsker at beskæftige 
sig med en eller anden interessebetonet 
virksomhed. Enhver kan tage initiativ til op
rettelse af en interessegruppe. Det kan 
være en skole, en forening eller en enkelt 
person, f.eks. en lærer, en forældrekreds, 
skolenævn eller eleverne selv.
Der er næsten ingen begrænsning i valg af 
emne. Ved Rundhøjskolen har vi i årenes løb 
haft grupper i atletik, badminton, bordten
nis, fodbold, frimærker, gymnastik, musik, 
porcelænsmaling, skak m.v.
En interessegruppe skal stå åben for alle 
børn og unge mellem 7 og 18 år. En skole 
kan dog få tilladelse til kun at oprette grup
per for skolens egne elever. Der skal i grup
pen holdes et gennemsnit på mindst 10 elever 
pr. time, for at godkendelse kan finde sted, 
i alt skal virksomheden omfatte mindst 20 
timer, og den skal foregå i dagtimerne, så 
den kan slutte senest kl. 20.
Når vi på Rundhøjskolen ikke har mere end 
5-6 interessegrupper i gang pr. sæson, 
skyldes det vanskeligheder med at finde 
egnede instruktører og at få holdene store 
nok. For at holde et gennemsnit på 10 elever 
pr. time, er det nødvendigt at starte med 15- 
16 elever pr. hold, idet der jo altid vil være 
et vist frafald.

På Rundhøjskolen, hvor der er en nær kon
takt mellem skole, skolenævn og forældre- 
og lærerforening, kommer initiativet til op
rettelse snart fra een og snart fra en anden 
side, og det bør jo også være et helt under
ordnet spørgsmål, hvem der er initiativ
tageren.
Kap. Ill i fritidsloven bør også omtales, idet 
det her drejer sig om fritidsundervisning 
specielt med henblik på arrangementer for 
skolens forældrekreds.
De områder, der i første række vil kunne 
anvendes, er aftenskole, interessegruppen, 
studiekredsen og foredragsrækken. Vi har 
på Rundhøjskoien haft aftenskolehold i gym
nastik, læderarbejde, forældrematematik, 
psykologi m.v. Også foredragsrækker har 
vi af og til kunnet gennemføre.
I modsætning til interessegrupper for børn, 
der er gratis for børnene, skal deltagerne 
ved aktiviteter for voksne betale en tredie- 
del af lærerlønnen. Kommunen og staten be
taler resten. Evt. materialeforbrug betales 
af deltagerne selv.
Mulighederne for at bruge fritidsloven i et 
oplysende arbejde blandt skolens forældre 
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er således store, og selvom ikke alle aktivi
teter, der forsøges sat i gang, kommer til at 
køre, så er det absolut både skolenævnets 
og forældre- og lærerforeningens ønske 
at fortsætte arbejdet til gavn og glæde for 
forældrene.

Vagn Jensen

Lidt om skolens frivillige 
instrumentalundervisning
»Musikken er kun én side af opdragelsen til 
menneske, men ligger den rigtigt, gør den 
nytte«.

(PH citat)

Arbejdet med skolens frivillige musikunder
visning kan være opslidende. Mange prak
tiske og administrative opgaver er der for
bundet med arbejdet, men der er endnu 
flere positive og rige oplevelser knyttet 
dertil, og det er vel også en af grundene til, 
at man fortsætter arbejdet år efter år.
At mødes med eleverne efter skoletid for 
at arbejde med fælles interesser, er en 
meget givende og behagelig måde at være 
sammen på. Der er meget stor interesse 
blandt eleverne for at være med i de fritids
tilbud, som skolen giver. Dette gælder ikke 
mindst den frivillige musikundervisning.
Fra 2. klasse kan alle de elever, der ønsker 
det, være med til at dyrke en eller anden 
form for sang eller musik, og mange benyt
ter sig af dette tilbud.
I forbindelse med musikundervisningen kan 
skolen tilbyde eleverne at låne forskellige 
instrumenter, så længe eleven modtager 
undervisning eller deltager i de forskellige 
former for sammenspil. Efterhånden køber 
flere af eleverne deres eget instrument.
Der har i de seneste år været undervist i 
sang, blokfløjet, guitar, violin, cello, messing
blæsere og slagtøj.
Guitaren har i mange år været et meget 
populært instrument, men interessen for at 
spille violin er også stor, især i de sidste par 
år, hvor instrumentet igen er kommet frem 
i forbindelse med folkemusik-grupper.
I skolens obligatoriske musikundervisning 
er blokfløjten et hyppigt anvendt instrument, 
derfor er blokfløjten for mange elever et 
yndet begynderinstrument. Senere vælges 
måske et andet instrument, eller man vælger 
at udbygge blokfløjtespillet i sammenspils-

E. Hartmann

grupper, hvor repertoiret stiller større 
krav til den enkeltes kunne.
Trommer og horn - cornetter og tubaer har 
vist til alle tider formået at tiltrække sig 
opmærksomhed. I løbet af ret kort tid vil 
man være i stand til at etablere små sam
menspilsgrupper for disse instrumenter.
Undervisningen i de forskellige instrument
grupper foregår enten enkeltvis eller på 
mindre hold; dertil kan så komme 1-2 timers 
ugentlig sammenspil i orkestrene.
Det, man almindeligvis bruger som begrun
delse, når man opfordrer folk til at spille, er, 
at musikken er en aldrig svigtende ven, en 
ven for livet. Dette er rigtigt, men det er ikke 
blot en fornøjelse og adspredelse at kunne 
traktere et instrument. Opdragelsesmæs
sigt indebærer musikken så rige mulig
heder, at man simpelt hen ikke har råd til 
ikke at udnytte disse muligheder.
Det er måske ikke moderne at tale om selv- 
diciplin, men musikken er med til at opdrage 
til selvdiciplin og lære den enkelte at ind
ordne sig i et fællesskab, som f.eks. en sam
menspilsgruppe eller et orkester er. Her 
må hver enkelt gøre sit bedste, og det uden 
spekulation i personligt at høste laurbær. 
Det drejer sig udelukkende om i en fælles 
stræben at nå det bedste resultat for hel
heden.
Ved små koncerter for forældre, på pleje
hjem, i børnehaver, på skolen og andre 
steder gives der eleverne lejlighed til at 
»fremlægge« det opnåede resultat.
Der er mange eksempler på, at eleverne 
fortsætter deres musikaktivitet andre ste
der, efter at skolen har givet dem den første 
musikalske start.

E. Hartmann
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Skolepasningsordning

Far og mor skal møde pä hver sit arbejde kl. 
8. Peter på 7 år skal først møde i skolen kl. 
10. Hvad gør man så?
Peter kommer hjem fra skolen kl. 12, men 
der kommer ingen voksne hjem før kl. 16. 
Hvad så?
Det er problemer, som mange kan nikke 
genkendende til. At begge forældre arbej
der uden for hjemmet, er jo ved at være det 
almindeligste, og selv om man måske for
søger at indrette sig med halvdagsarbejde, 
er det næsten umuligt'at få det til at gå op, 
fordi mødetiderne er forskellige ugen igen
nem.
Så er der naturligvis fritidshjemmene og 
-klubberne, men de er dyre, og der er alt 
for få pladser. Nogle forsøger sig med 
»tanteordninger« eller »reservebedste- 
mødre« - opfindsomheden er stor, når det 
gælder barnets vel - og endelig griber nogle 
til den enkleste løsning: At give Peter en nøg
le og et passende kvantum formaninger om 
at opføre sig ordentligt, medens far og mor 
er væk.
Og så er der mange der spørger: Hvorfor 
kan børnene dog ikke blive passet på skolen? 
Der behøver jo ikke så meget til, vel, et lokale 
og lidt hobby- og legesager. Og så selvfølge
lig en mand (m/k) eller to til at holde dem be
skæftigede. Det er da altid bedre, end at 
børnene skal gå helt selv, ikke?
Sådan stillet op, kan man naturligvis kun 
svare ja til det, men underligt nok bliver det 
hele meget mere indviklet, netop fordi Dan
mark er en velfærdsstat med meget høje 
idealer bl.a. når det gælder behandlingen 
af vore børn. Det hænger sådan sammen: 
Når børnene går i skole, er de under skole
væsenets vinger. Folkeskoleloven er styren
de for, hvad de skal lære, medens de er der, 
og der er specielt uddannede lærere til at 
klare den sag. Der er nøjagtige normer for, 
hvor mange børn en lærer må tage sig af 
under forskellige omstændigheder. Selv i 
frikvartererne er børnene som bekendt 
under opsyn, og skolen har regler om, hvor 
tidligt børnene må komme før undervis
ningstiden, netop for at skolen kan leve op til 
det ansvar, som den har påtaget sig for bør
nene.
Fritidshjem og -klubber er sociale institu
tioner med deres særlige administration og 
lovgivning. De mennesker, der her tager sig 
af børnene, har en uddannelse, der gør dem 

særligt kvalificerede til at beskæftige bør
nene i deres fritid, og også her er der 
normer for, hvor mange børn der må være 
pr. pædagog, hvordan lokalerne skal være 
indrettede o.s.v.
Det er skam meget gennemtænkt altsam
men!!!
Så kunne man naturligvis bare lave en hel 
masse nye institutioner, så alle børn, der 
havde brug for det, kunne komme, når de 
havde brug for det eller lyst til det.
Det har bare hverken kommunen eller den 
enkelte rigtigt råd til. Netop fordi det skal 
være så godt, bliver en fritidshjemsplads 
så dyr, at det er lige i overkanten at, hvad 
mange kan klare, og kommunen har på sin 
side så store udgifter på bygning og drift af 
de sociale institutioner, at der nok ikke er 
den helt store politiske vilje til at udvide yder
ligere her.
Og så er vi tilbage ved den billigere og smi
digere ordning: Skolepasningsordning er et 
begreb, der har haft stor interesse både 
hos politikere og forældre af indlysende, 
omend forskellige grunde. Men forhandlin
gerne er gået i hårdknude: Lærernes og 
pædagogernes foreninger hævder enstem
migt, at man ikke kan være med til en ord
ning, er m.h.t. personale og lokaler er 
betydeligt ringere end den, vi kender fra 
skolen og fritidshjemmet.
Og det kan man jo godt forstå: Hvis kom
munen fik valget mellem en billig og en dyr 
pasningsordning for »sine« børn, kunne man 
frygte et regulært tilbageskridt i stedet for 
det ønskede fremskridt.
Arbejdsgiverne, kommunerne, hævder - 
også fuldt forståeligt - at der ikke er nogen 
mening i, at skolevæsenet skal til at drive
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daginstitutioner i konkurrence med dem, 
kommunen har i forvejen. Det vil også give 
problemer, fordi staten uden videre beta
ler sin del af udgifterne til de sociale insti
tutioner. men ikke af den kasse kan betale 
til skolepasningsordninger.
»En ringere ordning til den dobbelte pris«, 
kaldte rådmand Thorkild Simonsen det på 
et møde for skolenævnsmedlemmer i januar. 
Der står sagen for øjeblikket, og der er ikke 
store chancer for, at der sker noget med 
det første. Skolen, der hver dag har pas
ningsproblemet lige for øjnene, får ikke lov 
til at være med til at løse det.

Ejvind Post

Elevrådets mening om 
»SKOLEN UDEN FOR 
SKOLETIDEN«
Jeg vil nu prøve at udtale mig på elevernes 
vegne, om ikke andet - så på mine egne.
»Skolen uden for skoletiden« er nok for 
mange et dumt begreb, man er nok tilbøjelig 
til at tro, at skolen kun kan bruges i skole
tiden. For mange er skolen død efter skole
tid, den ligger bare der i al sin hæsiighed/ 
pragt.
Jeg selv troede ikke at skolen kunne bruges 
efter skoletid, for der var simpelthen ingen, 
der havde sagt til mig, at skolen altså kunne 

bruges til andet end at lære abc i. Jeg tror 
også, at eleverne ikke får meget information 
om hvad der kan foregå på skolen efter 
skoletid. Der er jo selvfølgelig den mulighed 
at man kan synge, eller spille på horn; men 
det er der jo ikke mange mennesker der 
gør.
Jeg synes på den anden side heller ikke at 
eleverne selv gør nok (de gør selvfølgelig 
noget) for at kunne oprette interessegrup
per. Det har undret mig, at der kun er 2 
interessegrupper der har med musik at 
gøre, nemlig »Rundhøjblæserne« og »mini
koret«. Jeg tror ikke, at det er fordi at der 
ikke er interesse omkring disse emner, for 
det er der; men jeg tror ikke at folk er klar 
over, at de kan gå hen til Vagn Jensen og 
sige, at de godt kunne tænke sig at få op
rettet en gruppe med det eller det emne.
Jeg kender f.eks. nogle venner der ville have 
en gruppe op at stå i en slags beatgruppe
undervisning; men de vidste ikke hvor de 
skulle henvende sig. Nu har de heldigvis 
fået det, de bad om (de/vi takker skolens 
ledelse samt pedeller).
Ligeledes har det undret mig, at der ikke er 
interessegrupper omkring formning/kera- 
mik/stoftryk o.s.v. Skolen bliver ikke brugt 
til det, den faktisk kunne blive brugt til, den 
bliver ikke udnyttet med alle de muligheder 
der er. Der er al mulig forsømmelse fra 
alles sider, og det mener jeg, at der kan 
gøres noget ved. Når vi trods alt har skolen 
med alle dens lokaler, så er det underligt, 
at den ikke bliver brugt mere end den gør.

Claus Bahnsen, Elevrådet

Ä UNGDOMSSKOLEN - HOLME
MØLLESKOVVEJ 13 - 8270 HØJBJERG - TLF. 06-27 02 45

Ungdomsskolen bygger sin virksomhed på 
grundlag af »lov om fritidsundervisning 
m.v.« og bekendtgørelse nr. 383 af 14. juli 
1975. I den kan man bl.a. læse, at US kan 
indrettes med undervisning om dagen eller 
om aftenen eller kombineret dag- og aften
undervisning.
Når folkeskolen rykker ud af lokalerne, står 
lokalerne principielt til rådighed for ung
domsskolen i det omfang, som er nødvendigt 
for gennemførelse af fritidsundervisningen. 
Vi har lokalt på Rundhøjskolen kun i ringe 

grad haft undervisning i eftermiddagstimer
ne. Fra næste sæson har vi dog planlagt 
undervisning på ugens 4 første eftermid
dage. Ungdomsskolens virksomhed foregår 
ellers væsentligst om aftenen. På ugens 3 
første aftener har der fra september til maj 
været mellem 7 og 10 hold elever pr. gang 
eller ca. 100 elever pr. aften. I alt har der i 
den forløbne sæson været indmeldt 250 
elever, som altså har haft deres gang på 
Rundhøjskolen »uden for skoletiden«. Ud
over de tre undervisningsaftener har ung
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domsklubben haft fast aktivitetsaften hver 
torsdag.
Man kan da spørge, hvilken ret ungdoms
skolen har til at bruge lokalerne og deres 
udstyr. I føromtalte lov om fritidsundervis
ning kan man i § 9 stk. 1 bl.a. læse: Kommu
nen skal efter regler, der fastsættes af un
dervisningsministeren, tilvejebringe egnede 
lokaler og udendørsanlæg med fornødent 
udstyr til ungdomsskoleundervisningen og 
den dertil knyttede fritidsvirksomhed«.
Som det tydeligt fremgår af ovenstående, 
har ungdomsskolen, på linie med folkesko
len, fuld brugsret over skolens lokaler og 
tekniske hjælpemidler. Det vil bl.a. også sige 
ret til at bruge biblioteket samt kopierings
maskine mod fornøden betaling.
Denne fælles brug af lokaler kan skabe pro
blemer og har gjort det; men efterhånden 
som begge parter lærer hinanden at kende 
og lærer at respektere hinanden, bliver 
problemerne mindre. Bindeleddet mellem 
de to kommunale skoler er pedellerne, og 
de har en stor del af æren for, at gnidnin
gerne holdes på et minimum.

Selv om de fysiske rammer stort set er til
fredsstillende i undervisningsøjemed, er alle 
ungdomsskolens behov dog ikke opfyldt. 
Således er der en fatal mangel på lokaler til 
klubbens fritidsaktiviteter. Disse aktiviteter 
skal alle foregå i kantinen, og enhver, der 
kender dette lokale, ved hvilke begrænsnin
ger det må indebære for selv de meget en
gagerede og initiativrige klubfolk. Der 
mangler lokaler, så klubaktiviteten kan øges 
- lokaler til f.eks. billard, bordtennis, musik
udfoldelse og til de mere stille sysler. På 
Holme Skole er disse problemer forlængst 
løst på en iderig måde.
At skolen uden for skolen (læs skoletiden), 
benyttes af en mangeartet skare af brugere, 
kan kun hilses med tilfredshed. Udnyttelses
graden er stor, aktiviteterne er mangfoldi
ge, men et kommunalt byggeri til millioner 
må også kunne anvendes af de skattebor
gere, som direkte eller indirekte har været 
med til at betale en del af omkostningerne.

Skolenævnet om 
»SKOLEN UDEN FOR 
SKOLEN«
Uden for skoletiden foregår det meste af 
skole/hjem samarbejdet som det er en af 
skolenævnets vigtigste opgaver at styrke og 
forbedre. Vi indbyder til møder med for
ældrene om vigtige sager, f.eks. på det 
sidste klassesammenlægninger, og vi støt
ter økonomisk alle klassearrangementer. 
Via sine (beskedne) midler kan nævnet også 
støtte andre aktiviteter. Som en påskønnel
se af blæseorkestrets indsats gav nævnet 
forleden orkestret et par nodestativer i 5 
års fødselsdagsgave!
Vi er repræsenteret i inde/ude udvalget, 
der arbejder for bedre forhold på gangene 
og i skolegården både i og uden for skole
tiden, og har en kontaktperson til den lege
plads, som kommunen netop har bevilget 
1 million kr. til oprettelse af mellem skolen 
og Rundhøjcentret. 2 medlemmer af nævnet 
har sæde i redaktionskomiteen for dette 
blad og 2 deltagere i Forældre- og Lærer
foreningens arbejde. På den måde dækker 
vi og blander os i mange af skolens udad
vendte aktiviteter.
Vi er meget interesserede i at få en skole
pasningsordning for de børn der har brug

for at kunne komme på skolen før under
visningen og for at kunne blive der nogle 
timer om eftermiddagen. Et lovforslag her
om blev fremsat i folketinget og behandlet 
1. gang d. 17.2.79. Det fremgik heraf, at der 
ikke vil blive bevilget statstilskud til skole
pasningsordninger. De vil blive en ren kom
munal udgift - i modsætning til fritidshjem - 
og der skal opkræves betaling. Desuden 
bliver det et tilbud skolerne kan give - ikke 
skal give - og det skal gælde alle klassetrin. 
Disse betingelser ville rådmanden for skole
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væsenet. Thorkild Simonsen, ikke gå ind på. 
Fritidshjem til overpris - eller en pædago
gisk skrabet nødløsning, som hverken ele
ver, forældre eller pædagoger kan være til
freds med? Sagen er gået i hårdknude, men 
vi håber meget der viser sig en løsning 
snarest. Problemet har længe været på
trængende. Måske er der en farbar vej via 
socialvæsenet, hvis institutioner er tilskuds
berettigede.
Og skolevæsenets egne møder? Er de ikke 
en slags »skolen uden for skolen«? Med en 
strøm af informationer fra forældre til 
lærere og ledelse og tilbage igen. Denne 
strøm mærkes også på lærerrådsmøderne, 
som nævnets medlemmer tit deltager i, og 
den er med til at skabe et godt klima på sko
len til gavn for alle både i og uden for skole
tiden.

Lene Lepstrup

Pedellen har ordet
Her på skolen foregår det meste af fritids
virksomheden i vinterhalvåret, det vil sige 
fra sept. til marts/april. Ungdomsskolen er 
en stor bruger af skolen uden for skoletiden 
til forskellige aktiviteter, i alt er der lagt be
slag på 25 lokaler.
Om en evt. skolepasningsordning, mener jeg 
ikke kan lade sig praktisere på Rundhøjsko
len, på grund af den store fritidsvirksomhed. 
Vi har ingen store lokaler ledige når bør
nene skal være her, idet såvel hal som gym
nastiksal er udlejet fra kl. 15.00. Formnings
lokalerne og sangsalen er også i brug om ef
termiddagen, så der er kun normalklasser 
til rådighed.
Hvor der færdes mange mennesker - og 
evt. flere som ved en skolepasningsordning 
- vil der blive mere rengøring og mere sli
tage i og omkring skolen. En skoleleder har 
udtalt, at ødelæggelser og hærværk sker i 
den tid, fritidsbrugerne færdes i skolerne, 
men det er min erfaring, at dette i hvert 
fald ikke gælder for Rundhøjskolen.

Pedel
S. Fogh Sørensen

NB.:
I øvrigt mener jeg, at en skolepasningsord
ning ikke bliver aktuel her, idet kommunen 
har bevilget penge til en offentlig legeplads, 
der skal ligge mellem skolen og Rundhøj- 
centret, hvor der skulle blive mulighed for 
at opholde sig både ude og inde.

Nyt fra inde/ude udvalget
Vi har rettet henvendelse til forældre- og 
lærerforeningen om støtte til det arbejde, 
som vi skal i gang med. Vi har fået 2.500,- 
kr. og vi fik også lov til at foretage en ind
samling ved foreningens generalforsamling. 
Nu vil vi så søge kommunen om et tilskud, 
for vi skal selv skaffe midlerne til dette. Vi 
har påtænkt at sætte 2 ting i gang nu, først 
udsmykning af den lille mur mod sportsplad
sen, her indbyder vi eleverne til at komme 
med forslag, disse vil så blive bedømt, og 
så vil de bedste få lov at udføre arbejdet.
Der er også præmier til de 3 bedste i form 
af en mindre pengegave til klassen. For det 
andet vil vi male forskellige hoppemænd i 
skolegården. På lidt længere sigt har vi 
tænkt os at lave et klatrestativ og evt. rutsche
bane, som skal laves ved frivillig arbejds
kraft. Vi har også tænkt på de største elever, 
til dem vil vi i et hjørne af skolegården op
stille nogle bænke og borde. Vi har også 
drøftet, at nogle af udvalgets medlemmer 
skulle tage på en tur rundt til forskellige 
skoler.
Hvis der er folk som har nogle gode ideer, 
er vi altid modtagelige for forslag. Det vi 
arbejder på er, at skolegården skal blive 
mere tiltrækkende.
Vi håber det må lykkes ved fælles hjælp.

På udvalgets vegne 
Johs Colstrup

Rundhøj Blæsernes 
5 års fødselsdag
Torsdag den 3. maj havde Rundhøj Blæser
ne 5 års fødselsdag.
I den anledning var der en koncert i den lille 
gymnastiksal.
Der var mødt 75-80 tilskuere op, for at høre, 
hvor dygtige de var blevet.
Det var et alsidigt program med sammenspil 
fra både elevorkestret og orkestret, der var 
også et par dejlige solonumre, - jo, de er 
blevet dygtigere. Det var dejligt at lytte til. 
Efter koncerten var der naturligvis gaver 
til orkestret og blomster til Ebba Hartmann. 
Herefter var vi samlet til en hyggestund i 
kantinen, hvor man kunne købe pølser samt 
kaffe med brød. Det var helt igennem en 
dejlig aften, som vi siger Ebba Hartmann og 
hendes dejlige blæsere tak for. Samtidig 
ønsker vi orkestret alt muligt held og lykke 
fremover. En, der bare så på!

Johs Colstrup
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NYT FRA SKOLEN
Først et par ting omkring det nye skoleår: 
Lærerne: Lærer Ingrid Kruse flytter fra det 
nye skoleårs begyndelse til Jellebakkeskolen 
i nærheden af hendes bopæl. Lærer Kirsten 
Gynther-Sørensen har fået orlov og vil i det 
kommende år hellige sig arbejdet med et 
DANIDA-projekt under FN. Lærer Kirsten 
Petersen flytter fra august til Esbjerg, fordi 
hendes mand har fået arbejde som læge der. 
Vi ønsker alle tre god vind og held og lykke 
med deres nye virke.
Lærer Erik J. Jeppesen er pr. 1. august an
sat som fast vikar her på skolen. Han skal 
først og fremmest tage sig af sygevikariater- 
ne, men vil kunne gå ind og medvirke i klas
serne, hvor der måtte være behov derfor. 
Klasserne: Vi får sikkert 2 børnehaveklas
ser til næste år (mod tre i år), nemlig en for
middags- og en eftermiddagsklasse. De nu
værende 3 børnehaveklasser vil blive videre
ført som 3 1. klasser. Vore 3. klasser har 
fået lov til at blive videreført som tre 4. klas
ser, dog med en mindre reduktion i time
tallet, som det er tilfældet med vore nuvæ
rende 4. klasser. Derimod må vi se i øjnene, 
at vore 4. klasser bliver slået sammen til to 
5. klasser. Det er en smertelig proces, som 
vi arbejder meget med i øjeblikket, men vi 
regner med og håber på alle impliceredes 
velvilje og positive medvirken til, at det må 
gå så godt for alle som vel muligt.
Det blev Søndervangsskolen, der blev den 
faste øvelsesskole for Marselisborg Semi
narium. Det betyder, at timepraktikken, 
hvor de lærerstuderende følger en bestemt 
lærer i en bestemt klasse til et bestemt fag 
gennem et halvt eller helt år, efterhånden vil 
forsvinde. Vi vil stadig have lærerstuderen
de på skolen, idet periodepraktikken, hvor 
de studerende følger et ugeskema gennem 
3-4 uger, stadig vil indgå som led i skolens 
virksomhed, måske endda optrappet en 
smule, efterhånden som timepraktikken for
svinder.
Bebyggelsen omkring Bjødstrupvej spøger 
stadig i den langsigtede planlægning. Endnu 
er der intet konkret om sagen, men skolen 
må regne med en vis tilgang af elever der
fra. Denne tilgang kan dog ikke engang op
veje afvandringen af elever fra skolen, hvis 
elevtal daler støt og sikkert.
Vores skolefest gik jo i vasken som en af 
følgerne af arbejdsmiljølovens bestemmel
ser. Til gengæld lavede vi temadag med 
fastelavn som emne. Det foregik med en 

masse aktiviteter om torsdagen før faste
lavn. Vi fik en dejlig dag ud af det, - en dag, 
der endnu en gang fik os til at mærke, at 
vi kommer hinanden ved her på skolen!
Cyklistprøverne for 6. klasse er afviklet 
torsdag d. 17. maj - fint organiseret som 
sædvanligt! Om Charlotte Stjernes succes’er 
på cyklistfronten kan læses andetsteds i bla
det.
Vi har haft besøg af en teatertrup, som op
førte »Vaskeriet« for 7.-10. klasserne. Ele
verne levede vældigt med i forestillingen. 
Vi gentager gerne lignende arrangementer 
på skolen!
Ansøgninger: til gymnasiet har vist en stig
ning i år, i lighed med hele landet: Fra 9. kl. 
søgte 7 den sproglige linie og 9 den mate
matiske. For 10. klasse var tallene: 3 sprog
lige og 6 matematiske.

. (fort, næste side)

Ferieplanen for 1979-80:

Sommerferie.... (lørdag den 23. juni)- 
søndag den 12. august

Efterårsferie ..... lørdag den 13. oktober
søndag den 21. oktober

Juleferie ........... lørdag den 22. dec.- 
onsdag den 2. januar

Fastelavn.......... fredag den 15. februar
mandag den 18. februar

Påskeferie........ lørdag den 29. marts
mandag den 7. april

Dronning 
Margrethes 
fødselsdag........onsdag den 16. april 
1. maj................torsdag den 1. maj
Bededag...........fredag den 2. maj
Kristi Himmel
fartsdag ............torsdag den 15. maj
Dagen efter 
Kristi Himmel
fartsdag ............ fredag den 16 maj 
Pinseferie.........lørdag den 24. maj

mandag den 26. maj
Grundlovsdag ... torsdag den 5. juni 
Sommerferie.... lørdag den 21. juni- 

(søndag den 10. aug.)
De nævnte dage inklusive.

Skolekommissionen
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Ferie-ansøgninger om frihed uden for skole
ferierne er blevet mere og mere alminde
lige. Det stemmer lidet overensstemmende 
med skolens pligt til at gennemføre under
visningen, og skolens holdning er den, at det 
kun i særlige tilfælde vil blive bevilget, og 
samtidig anmoder man, at forældrene frem
over bestræber sig på, at ferierejser fore
går i skolens ferier.
Skoleskakken har igen haft en fin sæson, 
med masser af deltagere og ærefulde pla
ceringer inden for Dansk Skoleskaks Tur
neringer. Ved afslutningen af sæsonen gen
nemføres en klubturnering, der resultere
de i, at Rene Espensen, 6.b, blev klubmester 
for 1979. Han har fået sit navn indgraveret 
i klubbens vandrepokal, som han har fået 
overladt til næste sæson-afslutning.
Skolerejserne har - trods arbejdsmiljølo
ven - kunnet gennemføres i begrænset om
fang.
9.a var i London i påsken, og 10. klasserne 

fik en uforglemmelig oplevelse i ugen 8.-15. 
maj. Der var egentlig arrangeret en udveks
ling mellem en klasse fra England, men den 
måtte opgives, og i stedet hjalp skolevæsenet 
klasserne til en »færdigpakket« skolerejse 
til London.
I efteråret skal de kommende 10. klasser 
på en udvekslingsrejse til Tyskland. Skolen 
er blandt flere ansøgere blevet udvalgt til 
dette arrangement, der indebærer, at en 
tysk skoleklasse senere kommer på besøg 
her.
Derimod ligger det tungt med 9. klassernes 
lejrskole-ophold efter sommerferien. Med 
de nugældende regler lader lejrskolerne 
sig ikke gennemføre. Der skal en lovænd
ring og dernæst en undervisningsplans-æn
dring til, før det bliver praktisk gennemfør
ligt, og det har lange udsigter. Men skolen 
er opmærksom på problemet og vil søge 
at skaffe andre udveje for 9. klasseerne i 
det nye skoleår. p. Pedersen

NYT FRA SKOLENÆVNET
Det første år
Skolenævnet har nu siddet i 1 år, og vi er 
lige som ved at have fundet vores egne ben 
i det arbejde vi så temmelig uvidende gik ind 
til (med en enkelt undtagelse). Det har været 
noget af en bureaukratisk jungle at finde 
rundt i. Nogle ting skulle besluttes, indstil
linger godkendes, forslag anbefales. Hvad 
var vores kompetence - hvad var vores 
bord - hvilket grundlag havde vi at træffe 
beslutninger på? Ejvind Post skrev for ny
lig i Aarhuus Stiftstidende en udmærket kro
nik om emnet. Den har mange forhåbentlig 
læst. »Hjælp os med at kunne udføre jobbet 
ordentligt«, skrev han med adresse til hele 
skolevæsenet. Heldigvis står skoleinspek
tøren altid til rådighed med alle de oplysnin
ger han kan give os, og i realiteten er vi 
meget afhængige af dem - somme tider 
måske for afhængige? - Men nu har vi været 
et skoleårs forløb igennem og vender bøt
ten. Vi har fået nogle hjælpemidler, vi har 
fået nogen erfaring, og vi er i hvert fald nu 
bedre rustet til de næste års arbejde.

Nyt medlem af nævnet
Nævnets sammensætning ændres pr. 1.4. 
79, idet Poul-Asger Olesen måtte træde ud 
af nævnet, fordi han rejser fra byen. Han 

erstattes af Anders Kock, som allerede er 
i gang og har overtaget Poul-Asgers post 
som repræsentant i inde-ude udvalget.

11-timers reglen
På grund af lærernes (strikte) overholdelse 
af Arbejdsmiljøloven har vi forsøgt at klare 
os med 2 timers møde fra kl. 19-21. Det har 
vanskeliggjort nævnets arbejde, selvom vi 
ved en stram diciplin har fået afviklet møder
ne til tiden. Det er utilfredsstillende, at sko
lens forpligtelser over for elever og for
ældre ikke er lagt ind som en naturlig del af 
lærernes arbejdstid. Organisationen »Sko
le og samfund«, som er en forening af skole
nævn, skolekommissioner og forældrefor
eninger har udtalt: »Vi må kræve, at der 
opnås aftaler, som sikrer de lovfæstede 
funktioner i skolen og samtidig respekterer 
disse som en del af lærernes arbejdstid og 
tjenestepligt. Såvel arbejdet i skolenævn og 
skolekommission som skole/hjem samar
bejdet må naturligvis sikres gennemført ef
ter lovgivningens bestemmelser og ikke ved 
mere eller mindre tilfældige løsninger på et 
i forvejen uklart system om lærernes ar
bejdstidsforhold«.
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Nævnets møder januar
maj 1979
Ansættelse af fast vikar
Nævnet har behandlet en enkelt ansættelses
sag og anbefalet at indstille Erik Jeppesen 
til embedet som fast vikar på skolen. (Via 
Ungdomsskolen er Erik Jeppesen allerede 
et kendt ansigt for nogle). Den faste vikar er 
et nyt begreb. Det dækker over en lærer, 
som er fast knyttet til skolen og kun til den 
ene skole, og som træder til, når der er 
brug for en vikar. Når der ikke er brug for 
ham som vikar, går han ind som støttelærer. 
På den måde bliver vikaren en kendt per
son for eleverne - og omvendt. Skolenæv
net har i øvrigt bedt om, at forældrene i 
fremtiden bliver underrettet, når en klasse 
skal have en vikar i en længere periode.

Sammenlægninger
I marts holdt nævnet møde med 3. og 4. 
klassernes forældre om, hvordan vi skulle 
forholde os, hvis skolekommissionen for
langte sammenlægning fra næste skoleår. 
Det magiske tal i år var 18,0. Hvis gennem
snittet for eleverne i hver af klasserne kom 
under dette tal, skulle der ske sammenlæg
ning. For 4. klassernes vedkommende vidste 
vi, at løbet faktisk var kørt, og man accep
terede, omend med beklagelse, det uund
gåelige. Diskussionen måtte derefter dreje 
sig om, hvordan man på den mest smerte
fri måde fordeler eleverne på 2 klasser. 
Klasselærerne fremlagde et meget gennem
arbejdet forslag hertil, og det blev stort set 
accepteret. Det går på, at 4.a deles, men 
får deres vigtigste lærere med sig ud i de 
nye klasser.
3 . klassernes forældre havde ikke i den 
grad fået stillet stolen for døren. De følte 
den stod så meget på klem, at et brev til 
skolekommissionen om en reduktion i stedet 
for sammenlægning (ligesom 4. klasserne fik 
sidste år) kunne blive positivt modtaget, og 
nævnet anbefalede denne løsning. Det ser 
også ud til, at skolekommissionen går med 
til det. Reduktionen skal efter forældrenes 
ønske dreje sig om 1 time i kristendoms
kundskab, som ellers har 2 timer på det 
klassetrin + gymnastik fælles for alle 4. klas
ses piger henholdsvis 4. klasses drenge, 
hvorved der også spares lærertimer. For
håbentlig bliver det ikke nødvendigt med 
flere reduktioner.

Idrætsdage
På nævnets foranledning er der foretaget 
en lille undersøgelse vedrørende idræts
dage blandt skolens ældste elever. Den viste 
stor interesse både for en fælles idrætsdag 
med de øvrige Århusskoler og for en lokal 
idrætsdag.

Skolebiblioteket
I forbindelse med en orientering fra en af 
skolebibliotekarerne om skolebibliotekets 
indretning og virksomhed opretholdt vi det 
forrige nævns vedtagelse om, at bøger om 
kontroversielle emner, det vil hovedsagelig 
sige seksualvejledning og kristendom, skal 
forelægges nævnet. Samtidig benyttede vi 
lejligheden til at ophæve en restriktion an
gående visse bøger om seksualundervisning, 
som vi ikke kunne se der i dag skulle være 
grund til at formene eleverne adgang til.

Fællesmøde
Nævnet har holdt et fællesmøde med For
ældre- og Lærerforeningens bestyrelse og 
Addit-Rundhøjs styrelse. Vi snakkede for
skellige emner af fælles interesse igennem: 
skoleblad, ude/inde ordning, legeplads mel
lem skolen og Rundhøjcentret, loppemarked 
etc. Der kom ingen løsninger på bordet den 
aften, men 1 eller 2 gange om året er det 
en god ide at bringe de mennesker sammen, 
der arbejder for de samme mål, så vi kan 
støtte hinanden og lære hinanden at kende.

Centerklasserne
Nævnet har også fået en orientering om 
centerklasserne, og i den forbindelse har 
nævnet i en skrivelse til amtet støttet fritids
pædagogen, som er tilknyttet centerklas
serne, i ønsket om bedre arbejdsvilkår, det 
vil sige mere tid til planlægning, forberedel
se og kontakt med hjemmene.

Økonomi
Skolenævnet har udtalt sig til kommunens 
budget for skolen for 1980. Vi godkendte det 
med enkelte bemærkninger, f.eks. syntes 
vi, at beløbet til lejrskoler var for lille, når 
eleverne ikke selv må bidrage.
Nævnet råder i 1979 over 6.000 kr. til skole/ 
hjem samarbejde. Det udregnes efter op
skriften: 1.000 kr. hver påbegyndt 100 ele
ver. Heraf har vi foreløbig besluttet at an
vende 2,50 kr. pr. person til klassearrange
menter, 600 kr. til afgangsklassernes fest 
og 500 kr. til møde med nye forældre.

Lene Lepstrup
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Nyt fra forældre- og 
lærerforeningen

Tirsdag den 24. april kl. 19 afholdt fore
ningen generalforsamling på lærerværel
set. Formanden Jørgen Christensen var 
p.g.a. arbejde i andre byer fratrådt besty
relsen allerede i februar måned.
Vi siger ham tak for det arbejde han har ud
ført i tiden der er gået og håber han er klar 
til at give en hånd med, når arbejdet igen 
tillader det.
Elisabeth Olesen med familie flytter til en 
anden by, og derfor trådte hun også ud af 
bestyrelsen. Tak for arbejdet og held og 
lykke for hele familien i den nye by.
På grund af disse omstændigheder skulle 
der så i år vælges 4 nye medlemmer til be
styrelsen og det blev:
Erling Saaby (genvalg)
Viggo Jensen (har 1 år været repr. for bh. 
klassen)
Tove Colstrup
Helga Jørgensen
Vi siger velkommen til de to nye i bestyrel
sen.
Bestyrelsen ser nu således ud som nævnt på 
side 2.

NYT FRA ELEVRADET
Elevrådet har lige påbegyndt et nyt år, efter 
at vi holdt valg i marts. Efter dette valg mente 
vi, at vi skulle have konstitueret os; men det 
viste sig allerede ved det første møde at have 
været en vovet påstand. Mødeprocenten var 
til dette møde lige så stor, som det forrige 
elevråds var.
Vi manglede repræsentanter både fra de 
yngre, men især fra de ældre klasser. Det 
mener vi er for dårligt. Vi (vi var 4-5 per
soner) besluttede i samråd med vores kon
taktlærer, Jørgen Skaftved, at elevrådsved
tægterne i år er som de førgældende.
Der blev på mødet rejst et spørgsmål, om vi 
igen i år skal være medlem af L.O.E. (Lands
organisationen af elevråd/elever), og der 
herskede stort set enighed om et ja. Men 
p.g.a. den lave mødeprocent mente vi ikke 
at kunne tage stilling til et så vigtigt spørgs
mål, så det kommer på vores næste dags
orden.
Hvis mødeprocenten på det kommende 
møde igen viser sig fra den sløve side, vil der 
uden hensyntagen til de udeblivende klas
ser blive foreslået en afstemning om dette 
spørgsmål.
Vi har endnu ikke klarlagt et »program«, 
men jeg tror at der hersker en bred enig
hed om, at eleverne mangler deres eget 
blad, så det vil sandsynligvis blive oprettet. 
Jeg tror, de fleste håber, at den kommende 
sæson vil blive mere idefyldt, end den for
rige.
I øvrigt kan det nævnes, at frugtboden er 
blevet selvstændig, og det har den været lige 
siden sidste år. Den bliver i år bestyret af 
Jane Vissendorff Hansen, Thomas Maintz 
Andersen, Anette Christensen og Claus 
Bahnsen, og det kan yderligere oplyses, at 
den i øjeblikket kører med et lille overskud.

Claus Bahnsen
formand

Elevrådets forretningsudvalg
Formand: Claus Bahnsen, 7.c 
Næstformand: Brian Rasmussen, 9.a 
Sekretær: Hanne Fogh Pedersen, 7.b 
Skolenævnsrepræsentant: 
Hanne Fogh Pedersen, 7.b 
LOE/FEÄ: Charlotte M. Hansen, 8.b 
Yngsterådsrepr.: Claus Møller, 6.a 
Menigt medlem i forretningsudvalget: 
Jens Sørensen, 7.c
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Nyt fra
»ADDIT RUNDHØJ«
Forældre, elever, lærere og andre med til
knytning til Rundhøjskolen, som har lyst til 
at hjælpe til ved »Addit Rundhøjs« loppe
marked, bedes allerede nu reservere plads 
i kalenderen til dette arrangement.
Indsamlingen af ting og sager (»lopper«) fin
der sted i perioden fra den 22. oktober og 
frem til 7. november. Salgsdagene bliver 
torsdag den 8., fredag den 9. og lørdag den 
10. november. Det foregår i »Ridehuset«, 
på hjørnet af Vester Allé og Frederiks Allé, 
i bestyrelsen håber vi der er mange, som 
vil hjælpe os i denne periode. Og husk: Selv 
om der skal slæbes, løftes og handles hur
tigt, så er de sjove oplevelser langt i over
tal!
Vi henstiller ligeledes til alle, der har et eller 
andet, som evt. skal kasseres eller i »Til
budsavisens« annoncer: Gem det til vores 
loppemarked i efteråret! - Tænk på det, når 
I går kritisk til forårsrengøringen, for vi 
har brug for de økonomiske midler, som 
disse »lopper« kan indbringe.

Vi vil i kommende skoleblade fremkomme 
med skitser, overslag og beregninger for 
denne restaurering, så alle kan følge med 
i, hvad der sker.
Skulle der allerede nu være nogen, som - 
efter at have læst dette - har lyst til at hjælpe 
os ved loppemarkedet, eller har »lopper« 
til det, så ring til os. Men der vil efter som
merferien blive yderligere annonceret om, 
hvor man kan tilmelde sig, for at give en 
hjælpende hånd, og hvornår »lopper« vil 
blive afhentet.

Henning Jørgensen

Overskuddet fra loppemarkedet skal 
bruges til restaurering af det gamle 
udhus ved »Addit Rundhøj«, så det kan 
bruges til indendørs aktiviteter for 
vore børn og unge i efterårs- og vin
termånederne. Derved vil den gamle 
skole i Addit få endnu et pædagogisk 
aktiv.
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SIKKER PÄ CYKEL
Færdselslære optræder i dag som et emne 
i folkeskolens obligatoriske fagrække.
Hensigten med denne undervisning er dels, 
at eleverne opnår kendskab til og forståelse 
for de farer og vanskeligheder, de stilles 
over for i trafikken, og at de bliver bekendt 
med gældende færdselsregler og -anvis
ninger og dels, at de opnår sikkerhed i at 
bedømme trafiksituationer og derved fær
des i trafikken uden risiko for sig selv eller 
andre.
Undervisningen har naturligvis også til 
formål at gøre eleverne til opmærksomme 
og hensynsfulde trafikanter.
På begyndertrinene er færdselsundervis
ningen lagt an på den trafik børnene møder 
omkring hjemmet og skolen, og den bygger 
i stor udstrækning på de såkaldte »gå-reg- 
ler«.
Efterhånden som børnene bliver ældre, ud
vides deres aktionsradius - således afrun
der en cyklistprøve på 6. klassetrin den 
færdselsundervisning, eleverne har mod
taget i 2., 3., 4., 5. og 6. skoleår.
Ved sidst afholdte cyklistprøve opnåede 
ikke mindre end fem elever 570 point ud 
af 600 mulige.
Det var fra daværende
6.a: Charlotte Stjerne
6.b: Jane W. Hansen
6.c: Heidi Hansen

Lisbeth Hansen og
Susan Larsen

Da kun een elev kan repræsentere skolen 
ved den efterfølgende LANDSDELSFINALE 
måtte der yderligere en »prøve« til.

Det blev Charlotte Stjerne, nu 7.a, som kvali
ficerede sig.
Landsdelsfinalen, som foregik i Vejle den 
19.4.79 med udgangspunkt fra Idrættens 
Hus, indledtes med en praktisk prøve og 
Charlotte gennemkørte den fejlfrit og havde 
dermed kvalificeret sig til slutrunden, hvad 
ikke mange af de 112 deltagere gjorde.
Slutrundedeltagerne kunne vælge mellem 
en manøvreprøve eller en teoriprøve. 
Charlotte valgte den sidste!
Ved afslutningen blev det ganske godt sagt, 
at alle blev placeret som nr. fire bortset fra 
de tre bedst placerede.
Vinderen skal til Madrid og der repræsen
tere Danmark ved den årlige internationale 
cyklistprøve. Nr. 2 bliver deltager i den 
nordiske konkurrence, som i år afholdes 
i Århus.
Charlotte skal ikke ud at rejse, men hun kan 
være stolt af sine gode præstationer og 
sammen med skolen have et håb om, at al 
tale og aktivitet omkring færdsel kan med
virke til at opfylde bl.a. formålet med færd
selsundervisningen og derved være et bi
drag til at fremme trafiksikkerheden.

Som omtalt afholdes den nordiske kon
kurrence i år i Århus, og som den store 
nyhed kan det allerede nu fortælles, 
at samtlige kommende 6. klasser i sep
tember vil blive inviteret med til at 
overvære såvel prøver som de fest
ligheder, der vil blive arrangeret i 
forbindelse hermed.

J. Hulgaard
Færdselskontaktlærer

J. Hulgaard
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FRA FORÅRSKONCERTEN

Tove
Frederiksen

Foråret kom med fuld musik den 16. maj! 
Sjældent er det budt så smukt velkommen af 
så mange i så spredte aldersklasser.
Som næsten stamgæst ved Rundhøjskolens 
årlige forårskoncert er det muligt at følge 
skolens musikarbejde en smule gennem 
årene, og det er en fryd at opleve den frem
adgående linie, der er tydelig på alle fronter. 
Gæstekoret fra Vejle, Orlon, startede i fin 
stil, og så gik det løs med skolens egne mu
sikglade børn på scenen.
Jeg var imponeret af yngste holds rytmiske 
sikkerhed, den instrumentale ledsagelse og 
deres frie optræden. Minikoret fungerede 
flot, dygtigt og festligt med fine akkompag
natører. Fløjterne spillede smukt og ind
levende, og selv de vanskelige strygeinstru
menter har nu helt godt hold på kunsten.
Blæserne er i rivende udvikling, og bedst 
af alt kan man høre på alle de medvirkende, 
at de foruden en god musikundervisning får

bevaret og styrket deres umiddelbare mu
sikglæde.
Finalen - Jomfruburet - ja, den samling 
syngegale mennesker og deres dygtige og 
inspirerende dirigent og ditto pianist står 
helt inde i mit hjerte. En festlig forestilling 
i livsglad udførelse.
Aftenens facit: SÅDAN BRUGER MAN MU
SIK. En lykkelig skole!

Tove Frederiksen
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Nyt fra 
børnehaveklasserne A og B
I TV var der hver dag i en uge en udsendelse 
der hed : Ah Bæh Buh. Vi syntes, at alt det de 
sagde og gjorde var for pjattet, og derfor 
snakkede vi om det i klassens time, vi ville 
gerne skrive til TV og sig vores mening, 
hvis Pia-Lill ville skrive, det ville hun godt. 
Vi gjorde det på den måde, vi sad i kreds og 
alle sagde deres mening, som blev skrevet 
ned.
Vi troede ikke vi fik svar fra TV, men det 
gjorde vi altså den 3. maj, så det var vi meget 
stolte af.

Hilsen fra Bh. A og Bh. B

Her er svaret:

Til Børnehaveklassen A og B
Kære allesammen,
tak for jeres meninger om vores program 
som vi allesammen har læst, og forhåbent
lig er vi blevet klogere af det. Jeg synes det 
var en meget god ide at I allesammen gav 
jeres mening til kende i den runde I har haft. 
Vi er nu færdige med programmerne og 
har lært meget af det.

Mange hilsener fra 
ÆH, BÆH, BUH redaktionen 

Bodil Cold-Ravnkilde

Plads til 
børnene
i Rundhøj

størrelsesorden kan vi over
hovedet ikke acceptere Det 
må kunne gores billigere, 
sagde Lars P. Gammelgaard 
for de konservative.

Rundhoj-bornene - og for den 
sags skyld også bornene i det 
øvrige Holme - får en helårs
legeplads.

Legepladsen skal etable
res på arealet mellem Rund- 
hojskolen og Rundhøj Cen- 
tret, et areal, som siden 
Rundhoj Centrets start har 
ligget som et kedeligt grus
område.

Nu skal der laves helars- 
le^ehus, soppebassin, byg- 
ge"legeplads. boldspilbaner og 
måske plads til dyrehold. Og 
det hele kommer til at koste 
omkring 1 million kroner.

De konservative brød sig 
ikke just om prisen, da lege
pladsen forleden blev be
handlet i Århus byråd.

— Legepladsen koster 
2 140 kroner pr. kvm., og den 

Thorkild Simonsen (S), 
rådmand for magistratens 4 
afdeling, som sagen horer ind 
under, svarede, at der er ta
le om den billigste løsning, og 
at der kun vil blive ansat to 
medarbejdere til legeplad
sen - en pædagog og en med
hjælper.

_ Men det kan ikke un
dre nogen, at de konservati
ve går imod en offentlig le-

geplads på trods af den 
kendsgerning, at det bliver 
den eneste legeplads i et om
råde med mere end 600 born. 
sagde Thorkild Simonsen.

Og så har rådmanden ik
ke taget munden for fuld. 
Alene i Rundhøj-bebyggel
sen er der 486 born 1 alde
ren 0-14 år. I kvarteret 
umiddelbart syd for Holme
vej er der yderligere 122 
born. Og hertil kommer så de 
born, der bor ost og vest for 
Rundhojbebyggelsen.

Som begrundelse for at 
etablere legepladsen giver 
magistratens 4. afdeling og
så, at kommunen siden 1» M 
har arrangeret legeplads-ak
tiviteter på Rundhøjskolen i 
sommerferierne, og disse til
bud er i hej grad blevet ud
nyttet af områdets børn.

Ovenstående udklip er hentet 
fra tilbudsavisen fra 9. maj 1979. 

Rundhøjskolen hilser initiativet 
med stor tilfredshed og håber, 
at kunne bruge disse faciliteter 

der kommer, på lige fod med de 
øvrige brugere.


