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forældre- og lærerforeningens blad

Velkommen til et nyt
skoleår!

Forældre-Lærerforeningens
bestyrelse

Velkommen til et nyt skoleår fuldt af
problemer, udfordringer - og forhåbentlig
mange glæder!
Det sidste nummer af bladet før skole
ferien kaldte vi: Skolen uden for skolen.
Med det ny skoleår går vi inden for
murene og har som tema: Skolen inden
for skolen. I en række små artikler
i dette og de følgende numre vil vi
præsentere de forskellige fag både i
teori og praksis. Hvor mange forældre
ved hvad der egentlig foregår i timerne?
(Kommer vi, når vi bli’r inviteret, og hvad
ser vi så?) Hvordan arbejdes der med
stoffet? Kender vi de krav der stilles i de
enkelte fag? Og hvordan vurderes de
erfaringer eleverne har gjort ved
eksamensbordet? Det er nogle af de
spørgsmål vi vil prøve at få besvaret
ved at inddrage både lærere, elever
og forældre.
Vi starter med det mest centrale fag
og et af dem, der har været ude for flest
forandringer i de senere år, nemlig
dansk.
I begyndelsen af efteråret er der
efterhånden skabt tradition for at afholde
både en lokal og en kommunal skole
idrætsdag, som eleverne går højt op i.
Derfor er det andet fag, der kommer under
lup denne gang, idræt, hvor der i dag er et
udbud og en valgfrihed, så man blot kunne
ønske, at der var bedre tid til at udnytte det.
Hvilken skole får vi så at arbejde i
med alle disse fag i fremtiden? For det er jo
ikke blot fagene der skifter indhold. Skolens
struktur og skolens størrelse vil også
ændre sig, og det bliver der også orienteret
om.
Vi har også beretninger både fra de
ældste og de yngste klasser om ture i
ind- og udland, og endelig har vi som
sædvanlig nyt fra de forskellige organer på
skolen, hvor især Forældre- og
Lærerforeningens store loppemarked er
værd at slå på tromme for. Det koster en
stor indsats, og mange vil forhåbentlig give
en hånd med. Men det vil også blive til stor
gavn for Addit Rundhøj som via overskuddet
kan få en gedigen udvidelse og blive
et endnu bedre fristed for alle på skolen.
Bladudvalget

Adresse- og telefonliste
Formand:
Benthe S. Jørgensen
Rundhøjalle 8..................... tlf. 14 97 45
Næstformand:
Erling Såby Nielsen,
Holme Møllevej 114...........

tlf. 14 60 26

Kasserer:
Søren Glavind Kristensen
Fredensgårdsvej 40...........

tlf. 14 71 94

Sekretær:
Joan Jeppesen
Teglgårdsvej 33.................. tlf. 14 5311

Pia-Lill Jensen,
Vejlby Vænge 142
8240 Risskov...................... tlf. 21 17 60
Viggo Jensen
Thornbæksalle 20.............. tlf. 14 33 10
Inger Pedersen
Elmehøjvej 44.....................

tlf. 27 52 52

Tove Colstrup
Rundhøjalle 135................. tlf. 14 53 77
Helga Jørgensen,
Skolevænget 21
8310 Tranbjerg..................

tlf. 29 04 59

Peter Pedersen
Elmehøjvej 44.....................

tlf. 27 52 52

Lærerrådsformand
Finn S. Anbo, Skeltoften 26
8330 Beder......................... tlf. 93 60 49
Skolenævnsformand
Johs. Colstrup
Rundhøjalle 135
8270 Højbjerg..................... tlf. 14 53 77

Addit-Rundhøj
Henning Jørgensen - Formand
Elverdalsvej 42.....:............ tlf. 27 49 12
Bladudvalg:
Pia-Lill Jensen
Bente Andersen
Lene Sepstrup
Ejvind Post
Claus Bahnsen
Peter Pedersen
Viggo Jensen (ansvarshavende)
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Tema —
Skolen inden for skolen
Hvad er det for en skole,
vi har?
I forbindelse med vedtagelsen af den nugæl
dende skolelov rejste der sig en del forvent
ninger til denne »ny« folkeskole, som nu
skulle forandre den skole, som stadig af
mange betegnedes som en »sort« skole,
nemlig en skole, hvor indlæring og sortering
var hovedopgaven.
I den »ny« skole, skulle indlæringen ikke ske
for indlæringens egen skyld, men der skulle
skabes en overensstemmelse mellem un
dervisningsemner og elevernes behov, li
gesom det daglige arbejde ikke skulle gen
nemføres i en ånd skabt af trusler om sank
tioner eller eksaminer.
Dette skulle sikres gennem indførelse af
bestemmelse om elevers og forældres med
indflydelse på skolen og de enkelte timer i
denne. Der indførtes samtidig bestemmelse
om, at skolen skulle have mulighed for at
åbne sig ud mod det samfund, som børnene
senere skal fungere i som medlemmer af
forskellige grupper i arbejds-, fritids- og
samfundsliv.
Prøver og eksaminer skulle reduceres til
det mindst mulige, ligesom børnene skulle
kunne sammensætte en del af deres ugent
lige skema frit efter interesse og evne.
Ud over nogle rent organisatoriske og ind
holdsmæssige ændringer, har vi altså idag
en folkeskole, som med hensyn til mål og
midler adskiller sig væsentligt fra den folke
skole, som vi kender fra vores egen skole
tid. Skolens opgave er idag ligeså meget
at være samfundsforberedende, som den
er erhvervsrettet kundskabsgivende. Skolen
har idag stort set ingen sanktionsmidler
over for eleverne, idet den i samarbejde
med forældrene skal give eleverne mulighed
for at tilegne sig færdigheder og kundska
ber. Skolen må derfor forlade sig på, at
eleverne hver dag møder med en form for

parathed til at udnytte de muligheder, som
åbnes gennem undervisningstilbuddene.
Sagt på en anden måde, den nuværende
skole stiller den enkelte elev meget mere frit,
end nogen skole har gjort før, idet det ende
lige ansvar for et godt udbytte af skolegan
gen i høj grad er lagt over til elever og for
ældre.
Skolen er altså idag bygget op omkring den
treklang, som hedder elever - forældre og
skole, hvor hver af parterne må bidrage til
at folkeskolens mål kan opfyldes. Lærerne
skal give undervisningstilbud, som er aftalt
med eleverne i det omfang, det er muligt
under hensyntagen til elevernes modenhed
og de læseplaner, der er gældende for
fagene. Forældrene skal give eleverne »pa
ratheden« til at deltage i undervisningen,
dels igennem den almindelige opdragelse
og ved at sikre, at eleverne møder for
beredte og til tiden, og eleverne selv skal
være parate til at tage en del af ansvaret for
deres situation ved at arbejde efter trufne
aftaler eller anvisninger.
Et spørgsmål, som næppe kan besvares til
fredsstillende efter de første fire år, der
må betragtes som en indkøringsperiode,
er så, om skolesituationen er i overensstem
melse med intentionerne.
,Et kan siges med sikkerhed. Det er ikke
blevet lettere for hverken forældre eller
lærere - måske heller ikke for eleverne.
Mange forskellige ting i skolens hverdag
fortæller os dette.
Enhver frihed er forbundet med et ansvar,
men at påtage sig et personligt ansvar kræ
ver, at man kan overskue de mulige kon
sekvenser, der følger af at handle eller und
lade at handle. Har eleverne nogen mulighed
for at overskue konsekvenser, som måske
først viser sig på langt sigt? Har forældrene
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nogen mulighed for at indgive deres børn
den parathed og selvdisciplin, som skole
reformen kræver? Har lærerne mulighed
for at gennemføre en tilfredsstillende un
dervisning, hvis man næsten konstant må
konstatere, at mange elever er uforberedte
og uinteresserede, eller måske slet ikke
møder til timerne?
Indtil videre kan vi trøste os med, at alle skal
have en vis tid til en tilpasning til det nye, men
samtidig må vi også leve med en følelse af,
at vi under de nuværende omstændigheder
ikke kan gøre det så godt, som vi gerne ville.
Dette gælder nok i lige høj grad skolen som
hjemmene.
Der, hvor vi i nogle situationer kunne hjælpe
hinanden, opretholder vi en form for væb
net neutralitet over for hinanden. Forældrene
forstår måske ikke den ny skole, lærerne
oplever en magtesløshed, som giver sig ud
tryk i en angst for kritik, og eleverne føler
sig presset af, at de i høj grad skal være med
til at tage beslutninger og tage medansvar
for disse beslutninger.
Især viser symptomerne sig i de større
klasser, hvor elevernes modenhed måske
ikke altid står mål med deres ønsker om
selvstændighed. Mange elever overvældes
sikkert af tanken om, at de selv kan vælge
fag til at fylde skemaet op med. Som forbe
redelse til hvert nyt skoleår, udfyldes valg
skemaer i samråd med forældrene. Disse
valg gælder hele det kommende skoleår,
men allerede kort tid efter afleveringen, har

en del elever glemt, hvad de har valgt. Star
ten på skoleåret er derfor en forvirrende
periode for alle. Nogle hold mangler elever,
andre har flere end beregnet, og man får
undertiden det indtryk, at mange elever nu
ønsker nyt ugeskema sammensat efter fa
genes placering på tidspunkter og dage. Det
valg, som elever og forældre har gjort for
et år, viser sig at holde en uge eller mindre.
Måske er skolen for forvirrende, måske er
der for meget at vælge imellem? Men hvad
skal skæres bort? Fra skolens side, vil vi
gerne give så mange tilbud, at så mange in
teresser som muligt kan tilgodeses, men
samtidig må vi også sige, at muligheden for,
at dette kan fungere, er forældres og ele
vers ansvarsfølelse over for trufne aftaler
og valg.
Vi kan leve med magtesløsheden et stykke
endnu, vi kan måske også leve med den
væbnede neutralitet, men vejen ud af den
må på længere sigt være en gensidig ori
entering om de implicerede parters opga
ver og ansvarsområder. Måske en idé til
aftener eller studiekredse arrangeret af
nævn eller forening.
Nogle vil sikkert sige, at vejen ud af det hele
er en anden folkeskole, men så må det blive
forældrenes sag, idet folkeskolens form og
indhold bestemmes ad politisk vej via de
interesseorganisationer, som forældre er
medlemmer af som borgere i samfundet.
Mogens Sparrested

Dansk i hverdagen
Et eksempel på danskundervisning i 9. klas
se efter den nye skolelov.

Danskundervisningen er efter den nye sko
lelov delt op i 4 faser, hvoraf 4. fase omfatter
8., 9. og 10. klasse. Undervisningen i de en
kelte faser skal ses som en helhed med hver
sit delmål, men ledende frem mod et fælles
mål for danskundervisningen i folkeskolen.
Undervisningen i 9. klasse kan således ikke
betragtes isoleret, men skal ses i sammen
hæng med det tidligere forløb og navnlig i
sammenhæng med undervisningen i 8. og 9.
klasse.
Den nye skolelov lægger op til et delvist nyt
og mere omfattende indhold af danskunder-

Kirsten
Skou Jensen
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visningen. De formelle bestemmelser findes
i ministeriets undervisningsvejledning for
faget dansk og i de lokale læseplaner. Læse
planen er i Århus udarbejdet som en såkaldt
»åben« læseplan, hvilket betyder, at der ikke
er præcise angivelser af, hvad man skal be
skæftige sig med, men en opremsning af
nogle områder, der skal dækkes ind. Det
betyder, at man næppe vil finde 2 klasser,
der beskæftiger sig med nøjagtigt det sam
me stof. Tekst og emnevalget kan variere
meget fra klasse til klasse. Læreren er na
turligvis ansvarlig for, at de enkelte områ
der, der er nævnt i læseplanen, tilgodeses,
men det er op til klassen og dansklæreren i
fællesskab at beslutte, hvilke tekster og
emner man vil arbejde med.
Jeg har anvendt ordet »tekst« nogle gange
og kommer herved frem til den væsentlig
ste »nyhed« inden for danskundervisningen,
nemlig det vi kalder »Det udvidede tekst
begreb«. Dette udtryk betyder kort fortalt,
at alle mulige former for trykte og ikke tryk
te meddelelser kan anvendes som tekster
i danskundervisningen. I praksis betyder
det, at man ikke længere fortrinsvis læser
romaner, noveller og digte af kendte for
fattere. Det gør man naturligvis stadigvæk,
men man beskæftiger sig også med tegne
serier, ugebladsnoveller, reklamer, læser
breve, politiske artikler, film, lydbånd, TVserier, etc. I det hele taget alle de former for
kommunikation, vi er omgivet af til daglig og
udtrykkende mange forskellige meninger og
holdninger. For planlægningen og tilret
telæggelsen af den daglige undervisning
betyder »det udvidede tekstbegreb«, at man
må lægge den traditionelle læsebog på hyl
den og opsøge teksterne, der hvor de findes
i vores hverdag: i aviser, ugeblade, tidsskrif
ter, på bånd-, filmcentral og biblioteker.
Foruden tekster produceret af andre har
elevernes egne tekster en vigtig placering
i undervisningen. Det kan dreje sig om dikussioner, foredrag, rapporter etc.
I det følgende vil jeg kort give nogle eksemp
ler på, hvad vi beskæftigede os med i 9.b
sidste år.
I beg. af skoleåret var klassen på lejrskole i
Sønderjylland. Forarbejdet hertil var en
række elevforedrag om sønderjyske emner,
historiske, geografiske, sociale og litterære.
Der var tale om et samarbejde mellem
dansk og samtidsorientering. Selve arbej
det på lejrskolen bestod i gruppevis at ud
arbejde dels en dagbog, dels en mere omfat
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tende rapport fra de ture og undersøgel
ser, vi foretog i området. Disse dagbøger og
rapporter blev færdiggjort efter, vi var
vendt hjem. Det næste, vi gav os i kast med,
var emnet »Sport og mennesker«. Formålet
var at arbejde med et emne, der interesse
rede de fleste af eleverne og belyse det fra
så mange sider som muligt og ved hjælp af
mange forskellige slags tekster, hensigten
var også at prøve at afdække nogle af de
mange myter, der findes omkring sport.
Arbejdet kom til at strække sig over et par
måneder. Vi indledte med Jørgen Leth’s
film »Stjernerne og Vandbærerne«, vi sam
menlignede forskellige avisers behandling
af sportsbegivenheder, læste artikler om
sport og politik, om sportens tabere og
vindere, diskuterede prof, sport kontra
folkelig idræt etc. Vi læste også skønlitteræ
re tekster med tilknytning til sport og sports
udøvere, og prøvede f.eks. at sammenligne
en forfatters beskrivelse af en falleret bok
sers kamp for det daglige brød med en
sportsjournalists begejstrede omtale af en
bokser på toppen af sin karriere. Vi slut
tede af med et gruppearbejde, hvor der
bl.a. blev ud arbejdet spørgsmål til to gæ
ster, vi inviterede til at komme i klassen - en
idrætslærer og en prof, fodboldspiller.
Senere på året tog vi emnet »eventyr« op.
Vi læste både folkeeventyr og kunsteventyr
og opstillede en tekstanalysemodel for even
tyr og så på folkeeventyrets oprindelse og
baggrund.
I en periode beskæftigede vi os med uge
bladsnoveller, undersøgte disse novellers
indhold og opbygning, hvem de henvender
sig til etc., og senere producerede eleverne
selv noveller efter samme model, som uge
bladsnovellerne er lavet efter.
I foråret arbejdede vi på tværs af de 3 niende
klasser med et project omkring forfatteren
Tage Skou Hansen. Alle eleverne læste ro
manen »De nøgne træer«, nogle læste også
»Tredie halvleg«. Derefter arbejdede ele
verne i grupper, hvor de skulle bruge deres
viden om tekstanalyse og løse en række op
gaver i forbindelse med romanens hoved
temaer. Projectet afsluttedes med et besøg
af Tage Skou Hansen. Vi hørte ham fortælle
noget om, hvordan en forfatter arbejder,
og eleverne fik lejlighed til at stille spørgs
mål og høre TSH’s egen udlægning af nogle
af de problemer i romanen, de selv havde
tumlet med.
I årets løb har vi arbejdet med flere andre
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ting, bl.a. brugte vi mange dansktimer til
»Uddannelses
og
Erhvervsorientering«,
hvori indgik virksomhedsbesøg, besøg på
uddannelsessteder, besøg af fagforenings
folk etc.
Den nye skolelov har nok betydet, at dansk
undervisningen er blevet mere spændende
og tættere på virkeligheden for både lærere
og elever, men den har samtidig betydet en
ganske kraftig forøgelse af lærernes for
beredelsestid. Det tager lang tid at planlæg
ge et emne, at opsøge og udvælge egnede
tekster og dernæst at mangfoldiggøre disse.
Kirsten Skou Jensen

Hvordan går man til
eksamen i dansk?

Den nye folkeskolelov bevirkede, at de enkel
te fag fik et delvist nyt indhold. I faget dansk
betød det, at lærerne nu skulle drage nogle
nye emner og discipliner ind i den daglige
undervisning. Det havde igen en afsmittende
virkning på de spørgsmål som eleverne
kunne trække til den mundtlige prøve til
F.A. (folkeskolens afgangsprøve) og F.U.A.
(folkeskolens udvidede afgangsprøve). De
skriftlige opgaver, retstavning (forhen dik
tat) og skriftlig fremstilling (førhen stil) blev
også forandret i takt med de nye læsepla
ners indhold.
»I gamle dage« blev eleverne bedt om at gen
fortælle en tekst, som de havde læst i årets
løb. I knap så »gamle dage« skulle de først

have teksten præsenteret ca. 30 min. før
eksamen. Nu var teksten så ukendt for ele
ven, hvilket vi i dag betegner som en ekstem
poraltekst.
I dag bliver eleverne også eksamineret i en
ekstemporaltekst. Men i modsætning til tid
ligere forstår man noget andet og mere ved
begrebet »en tekst«.
En tekst kan være et stykke sagprosa: (en
avisartikel, et læserbrev, en reklame, en
novelle fra et ugeblad, en tegneserie, m.m.)
Den kan også være et billede, en traditionel
novelle, et digt, en film, et lydbånd osv.
Teksterne kan være dramatiske, episke,
lyriske og være gamle eller nye.
Ved eksamen vælger man nu ikke dette, at
eleven kan genfortælle. Man vil høre noget
om indholdet, hvilken sammenhæng det er
skrevet i, sproglige iagttagelser, opbygning
af teksten og gerne en sammenligning med
det stof, som eleven har arbejdet med i den
daglige undervisning.
Man har nu ca. 30-40 min. forberedelse,
hvor eleverne må støtte sig til de optegnel
ser og notater, som de selv har lavet i årets
løb.
Den skriftlige del af eksamen i dag består til
F.A. af retstavning og skriftlig fremstilling.
Til F.U.A. kun skr. fremst. Nu anvender man
til retstavningsprøven den såkaldte udfyld
ningsdiktat. Den består af et trykt ark, som
mangler nogle ord. Disse ord skal eleverne
selv skrive efter diktat fra læreren. Det ta
ger 40 min, og i de sidste 20 min. må elever
ne så rette stavefejl i det, de selv har skrevet
ved hjælp af en ordbog. Det lyder forholds
vis nemt, men kravene er strammet bety
deligt i forhold til den gamle diktat. Så der er
nok at gøre for den enkelte elev, og prøver
ne har også vist, at hele karakterskalaen har
været anvendt. Men denne diktatform er un
der revision, og noget delvist nyt findes må
ske til næste eksamen.
I skriftlig fremstilling er det nye dette, at
eleverne får meget bilagsmateriale stillet
til rådighed. Der er gerne 6 opgaver at
vælge imellem. Det kan f.eks. være et billede,
som skal beskrives ud fra en mere eller
mindre defineret overskrift. Det kan være
en kommentar til en artikel, som man vil
have eleven til at skrive og dermed mene
noget selvstændigt om. Måske skal man tol
ke et digt, og/eller skrive sin egen mening
herom. Måske skal man selv fabulere på et
oplæg, skrive en form for ansøgning om en
bestemt sag, skrive et læserbrev osv. osv.
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Eleverne skal orientere sig godt i dette bi
lagsmateriale, og nøje se efter, hvad der
bliver spurgt om, og hvad man skal eller kan
besvare af en sådan opgave.
I det hele taget skal afgangsprøverne i dansk
ses som en naturlig forlængelse af den dag
lige undervisning. Selve den afsluttende
prøve og den daglige undervisningssituation
skal stemme overens. Man skal ikke lige
pludselig lave noget andet til eksamen, end
man gør til hverdag.
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Men selvfølgelig lærer jeres børn noget
mere og noget, der er anderledes i forhold
til det, I lærte, da I gik i skole. Kravene er
bestemt større til jeres børn. Men i eksa
menssituationen er børnene bedre stillet
end I var, da prøven bliver anlagt på en
bredere eksamination end førhen. Men det
manglede vel også bare andet.

Jens Andersen

Forbrugerne har ordet
»Rundhøjskolen« bliver hovedsageligt skre
vet af lærerne og andre, der er nært knyt
tet til skolen. Det er ikke noget vi ønsker skal
være sådan, men sådan bliver det nu en
gang let: Hvis man ikke er tvunget til det, er
det svært at overvinde sig til at få noget
skrevet og få det sendt af sted til redaktionen.
For at bøde lidt på dette har vi prøvet noget
nyt:
Den 22.8. samledes nogle tidligere elever
fra Rundhøjskolen:
Mette Knudsen, der har taget Folkeskolens
Afgangprøve (FA) og nu går i gymnasiet,
Kirsten Rytter, der har taget Folkeskolens
Udvidede Afgangsprøve (FUA) og nu går
på HF,
Niels Sønderskov, der har taget FUA og nu
går på Svagstrømsteknisk Værkstedsskole,
- nogle forældre:
K. E. Sønderskov, far til Niels,
C. S. Schwennesen, hvis datter Liselotte har
taget FA og nu går i 10. kl.,
- en lærer:
Jens Andersen, der foruden at være lærer
ved vor skole er kommunens skolekonsulent
i faget dansk,
- og endelig jeg selv:
Eivind Post, dansklærer ved seminarium og
HF, samt medlem af skolenævnet.
Jeg startede en båndoptager, og vi begyndte
en samtale om faget dansk i folkeskolen i
dag, om prøverne, om undervisningen, om
forbindelsen til verden udenfor, om over
gangen til anden uddannelse og alt det andet,
vi kom ind på undervejs.
Hele samtalen fylder 16 tætskrevne sider,

som i den kommende tid vil blive studeret
flittigt af nuværende og kommende lærere.
Her kan kun blive plads til nogle smagsprø
ver. Fingrene blev ikke lagt imellem:

Fra venstre C. S. Schwennesen, Jens An
dersen, K. E. Sønderskov, Niels Sønderskov

Forældrene ytrede skuffelse over, at ung
dommen i dag ikke kan de danske sange i hvert fald ikke udenad.
Mette: - Jeg vil meget betakke mig for at
skulle stå og synge sådan nogle gamle
fædrelandssange. Måske bliver man inter
esseret i sådan noget, når man bliver æld
re - så er det da udmærket. Men at skulle
tvinges til at lære sådan noget som Kong
Christian stod ved højen mast. Gammelt
vrøvl vil jeg have lov at kalde det! Man var dog enige om, at man kunne og
skulle inddrage fædrelandssangene på
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linje med alle andre tekster i deres histo
riske og emnemæssige sammenhæng.
Fædrelandssange kan også analyseres og
vurderes.
Vi snakkede længe om, at danskundervisnin
gen i dag har udvidet sine grænser så
meget, at det kan være svært for foræld
rene at finde ud af, hvad børnene egentlig
laver, og hvad de lærer. Forældrene ytrede
en vis bekymring for, at det kunne blive for
frit:
K. E. Sønderskov: - Jeg trot nok, at ungdom
men - det er et postulat - fordi de får stillet
for få krav fra folkeskolens side, for let giver
op. Jeg kender eksempler fra EFG på, at
10% er holdt op inden for den første måned
- inden de overhovedet bare havde prøvet
det hele. De holder op med det samme, hvis
de ikke umiddelbart bryder sig om det. Hertil forklarede Jens Andersen, at der
faktisk er ret stramme og nøjagtige krav i
læseplanen og i eksamenskravene for, hvad
der skal være gennemgået.
Man kom så ind på, at undervisningen lige
frem kunne blive for styret af den eksamen,
som eleverne skal op til. Ungdomsarbejds
løshed og skærpede adgangsbetingelser
ved mange uddannelser gør ikke dette pres
mindre.
Kirsten: - Jeg er godt klar over, at man
arbejder inden for et bestemt interval, men
jeg synes alligevel, at når klassen kommer
med et eller andet, som er oplagt, og som
passer lige i en eller anden »varm« situa
tion, så synes jeg, at man må kunne tage det
ind på en eller anden måde. Så skal man
ikke bare afvise det med, at vi skal til ek
samen. Og så var vi inde på problemerne omkring
10. klasse. Gymnasiet får sine elever fra 9.
eller 10. klasse, medens HF forudsætter 10
års skolegang. Hvad kan man bruge 10.
klasse til, hvis man egentlig er »færdig«
efter 9.?
Niels: - Det man egentlig har opnået det
sidste år - det gælder i hvert fald mig - det er
måske en modning. Jeg synes egentlig, at
man lige så godt kunne have taget den ud
videde afgangsprøve efter 9. kl. Vi har over
hovedet ikke fået noget nyt ind i 10. Vi har
bare været det hele igennem én gang til. Jens Andersen: - Jeg er da ked af at høre,
at 10. kl. ikke giver så meget; men jeg er på
den anden side også glad for at høre det,
fordi det er væsentligt at få ind i debatten. 10.

klasse må ikke gå hen og blive bare ingen
ting. -

Kirsten Rytter
Mette Knudsen
Jeg følte mig også forpligtet til, at vi kom ind
på det der med retskrivning og stavning.
Der har jo været skrevet så meget om det
i aviserne. Her var en forbavsende stor
enighed: Man skal selvfølgelig lære at stave
og i det hele taget klare sig korrekt skrift
ligt, men det er ikke det vigtigste i verden, og
det må ikke ske på bekostning af, at eleverne
slet ikke tør skrive noget af frygt for, at det
skulle være forkert.
C. S. Schwennesen: - Jeg er ansat i forsik
ringsbranchen. I vort fagtidsskrift skriver
en række personalechefer, at de unge i dag
er mere udviklede. Personalechefen for et
af branchens største firmaer skriver noget
i retning af: Selvom de ikke skriver så pænt,
så er de unge i dag mere modne og selv
stændige end de var tidligere. - eller som K. E. Sønderskov udtrykte det:
- De unge siger ikke mere: »Ja«. Nu siger
de: »Hvorfor?« og så må vi jo til at forklare
dem det. Hele vor samtale var en bekræftelse på
denne udtalelse. Spørgsmål og svar futtede
over bordet. Ingen og intet blev skånet,
men ingen blev heller fornærmet eller vred.
Det var en konstruktiv samtale om en fælles
interesse, hvor alle sagde noget og alle
lyttede til, hvad de andre sagde.
Det var dejligt at høre på.
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Hvad laver vi i skolens
idrætstimer i dag?
Formålet med idrætsundervisning i skolen
er, at eleverne motiveres for fysisk aktivi
tet, og at deres fysiske, psykiske og sociale
udvikling fremmes.
Midlerne til opfyldelse af disse mål er under
visning i de gængse idrætsdiscipliner: at
letik, basketball, fodbold, håndbold, volley
ball, gymnastik og svømning, samt grund
træning, ekspressive aktiviteter og lege.
Alle disse idrætsdiscipliner vil børnene blive
undervist i, i løbet af deres skoletid. De for
skellige discipliner dukker op i børnenes
skoleforløb, efterhånden som de passer til
det udviklingstrin, børnene befinder sig på.
Vi kan inddele børnenes idrætsundervisning
i 3 faser.
1 .-2. klassetin: Legefasen.
Her lægges der især vægt på, at den enkelte
time er afvekslende og har legens karakter,
samt at eleverne opnår kondition og be
vægelighed. For at opnå dette bliver der in
den for atletik arbejdet med løb, spring og
kast, men der er ikke tale om nogen tek
niktræning, alt vil foregå under legelignende
former. F.eks. foregår løbeøvelserne som
fangelege, løb med vekslende hastigheder
og retninger og forhindringsløb.
I boldspil vil eleverne blive undervist i helt
elementære ting som at kaste, gribe, studse,
sparke og slå til en bold. Dette vil også fore
gå som boldlege og småspil.
Inden for gymnastikken vil der især blive ar
bejdet med øvelser på bænk, bom, tov og
måtte, ligesom børnene vil blive undervist
i den rigtige nedsprings- og faldteknik. Des
uden er det overordentlig vigtigt, at børnene
allerede her opøves i at løfte og bære rigtigt.
I legefasen arbejdes der også meget med de
ekspressive aktiviteter. Her ligger uanede
muligheder for dramatisering og fantasilege, rytmik og fri dans.

GYMNASTIK
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Det er meget vigtigt, at vi i legefasen bévarer
og forstærker børnenes umiddelbare glæ
de ved at være fysisk aktive, og dette for
søger vi at gøre ved at lave en undervis
ning, der hovedsagelig er baseret på og har
legens karakter, ligesom vi forsøger at und
gå at nogen lider nederlag, idet konkur
rencen begrænses mest muligt.
3 .-7. klassetrin: Indføringsfasen.
I denne fase bliver undervisningen mere
målrettet, idet der nu sigtes mod, at bør
nene opnår kendskab til og beherskelse af
teknikken i en række idrætsdiscipliner. Bør
nene vil nu i de fleste tilfælde opleve deres
idrætstime som tredelt. Første del består
af en grundtræning, dvs. en træning af kon
dition, muskeludholdenhed, muskelstyrke,
bevægelighed og neuromuskulært samspil.
Når dette er overstået, vil der være instruk
tion og øvelse i den disciplin, man for tiden
arbejder med, og endelig vil man som af
slutning udføre disciplinen i sin færdige
form.
Det er i denne fase, der strækker sig over
5 år, børnene vil blive undervist i samtlige
de idrætsdiscipliner, som blev nævnt i ind
ledningen.
Desuden får børnene på 3. og 4. klassetrin
undervisning i svømning. Dette foregår i
Lyseng, hvortil børnene bliver kørt i bus.
I svømning må der af sikkerhedsmæssige
årsager højst være 15 elever pr. lærer.
Dette giver os gode muligheder for at arbej
de fornuftigt med børnene. For de børn, der
ikke kan svømme, startes der med tilvæn
ningsøvelser, således at børnene bliver
trygge ved vandet, og først derefter tages
der fat på en egentlig svømmeundervisning.
De børn, der kan svømme, bliver undervist
i de forskellige svømmearter, ligesom der
er mulighed for at aflægge svømmeprøver.
Indføringsfasen er nok den vigtigste fase af
idrætsundervisningen, idet vi som lærere
helst skulle kunne tilrettelægge vores un
dervisning sådan, at alle - og det vil sige, at
også de elever, som rent motorisk ikke er
så velfungerende - oplever glæden ved at
dyrke idræt, så de ikke allerede her vender
idrætten ryggen.
8 .-10. klassetrin: Udvælgelsesfasen.
På Rundhøjskolen har vi på 8.-10. klassetrin
en valgordning, idet skoleåret er delt op i
4 semestre. I hvert semester får eleverne
lejlighed til at vælge mellem 3-4 idrætsdis
cipliner. Gennem indføringsfasen skulle de
gerne have fået så meget kendskab til de
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forskellige idrætsdiscipliner, at de nu kan
vælge den disciplin, de har lyst til at dygtig
gøre sig inden for. Der er således ikke noget
i vejen for, at en elev vælger den samme dis
ciplin hele året igennem. Formålet er, at ele
verne motiveres for og bliver i stand til at
fortsætte med at dyrke idræt efter skoletid
og endt skolegang.
Dette er, hvad vi bestræber os på at gen
nemføre i idrætsundervisningen med jeres
børn. Ofte spørger vi os selv:
Lykkes det? - Netop i disse dage, hvor vi har
modtaget de nye første klasser, ser vi jo,
hvor aktive og bevægelsesglade de er. Når
vi så tænker på hvilke kropsdovne og krops
lade unge mennesker vi sender ud af sko
len efter 10 år forløb, unge mennesker, som
ligefrem er blevet fjender af deres krop,
må vi ofte bøje hovedet og spørge os selv,
om idrætten overhovedet hører hjemme i
folkeskolen under de betingelser, man by
der den i dag. Hvis I vender tilbage til ind
ledningen af denne artikel og læser formå
let med idrætsundervisningen igen, vil I sik
kert give os ret i, at det er »store og dyre«
ord, som det ville være ønskeligt, at vi som
lærere kunne opfylde. Når det efter vores
mening ikke kan lade sig gøre, er det ikke
på grund af midlerne, men derimod på
grund af det enorme tidspres, der hviler
over idrætsundervisningen i skolen. Som
I sikkert ved, har netop idrætslærerne ført
en meget ihærdig kamp for at få forøget
timetallet. Vi har med veldokumenterede og
saglige argumenter påvist, hvor meget det
på længere sigt vil koste samfundet, såfremt
en sådan forøgelse af timetallet ikke fandt
sted. Vi har fået læger i hobetal til at bakke
os op i vores krav, og se det er jo noget
politikerne forstår, for de har respekt for
specialister. Samtlige politiske partier ud
talte sig positivt om skoleidrætten, men de

Ole Åkjær

Jørgen Skaftved

manglede noget at have deres gode vilje i,
for vi må sige, at det var et yderst magert
resultat, der kom ud af det. Med ændringen
til den nye folkeskolelov blev idræt tillagt
en time mere på 3. og 4. klassetrin, således
at børnene på disse klassetrin nu har 3 lek
tioner om ugen, hvoraf den ene er en svømmetime.
En idrætstime i skolen er jo desværre
kun på 45 minutter, hvorfra skal trækkes
tid til omklædning og bad, så vi reelt er nede
på 25-30 minutter idrætsundervisning. In
den for dette korte tidsrum forsøger vi at
lave en undervisning, der tilgodeser formå
let, men ofte må vi forlade timen spørgende
os selv: hvor blev legen, glæden ved idræt
ten egentlig af i denne time.
Når vi selvfølgelig alligevel mener, at idræt
hører hjemme i folkeskolen, er det fordi vi
stadig håber, at den vil få et timetal, så det
vil være muligt at opfylde faget udmærkede
formål. Dvs. minimum 3 timer om ugen,
men det ideelle ville selvfølgelig være, at
hvert barn havde en times idræt hver dag.
Med venlig hilsen
Ole Åkjær - Jørgen Skaftved
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Lidt om min
børnehaveklasse
Det var dejligt at gå i børnehaveklasse hos
Pia-Lill. Vi legede meget, men Pia-Lill sagde
at vi også skulle lære noget. Vi havde to
bøger, tip tap tønde og landbrugsbogen og
vi lærte også trafik.
Nogle gange bagte vi og der var også prak
tikanter, Inger og Henny, og de lærte os en
masse lege og sange.
Om vinteren gik vi også ud på legepladsen,
men vi måtte ikke kaste med snebolde fordi
der var en dreng på Rundhøjskolen der
engang havde fået en snebold i øjet.
De store børn var meget flinke, men engang
imellem kunne de godt drille en lille smule.
Men der skete en slem ting, vores mapper
med alle vores papirer og tegninger blev
væk og vi kunne ikke nå at lave det hele igen.
Pernille Sarto 1.b

Som forældrer til et børnehaveklassebarn
kan vi kun sige at Pernilles første år på
Rundhøjskolen er forløbet godt. Det har
været tilfredsstillende at kunne følge hvilke
aktiviteter der var på skolen og specielt i
børnehaveklassen gennem de mange skrift
lige informationer børnene har fået med
hjem skoleåret igennem.
Gennem det arbejde der er gjort med bør
nene i børnehaveklassen har de fået en god
mulighed for at falde til i skolemiljøet. Også
det at børnehaveklassens lokaler ikke er
placeret adskilt fra de øvrige klasser (dette
er tilfældet på mange skoler), har gjort at
overgangen fra børnehaveklassen til 1.
klasse nok er forløbet lettere, da børnene
allerede kender hele skolebygningen.
Som forældrer var vi noget bekymrede
sidste år ved denne tid, over skolevejen. Det
var ikke rart at skulle overlade til en 6-årig,
selv at klare at komme over Holmevej to
gange hver dag, men vi håber nu at også
vore børn får glæde af skolepatruljen og
at der er mulighed for at lave en skolepa
truljeordning for de nuværende og frem
tidige børnehaveklassebørn.
Inger Sarto

Fra Karen 1.a og Lise fra
1.b har vi modtaget
Nogle gange var vi på udflugt. Vi var engang
ude på en bondegård, hos Edith, Jens og
Åge på Lemmer Vestergård hvor vi fik en
tur på bondemandens vogn, og vi så en
mand, som sprøjtede noget ind i koen, så
den ikke behøvede at komme hen til en tyr,
for at få børn.
Der var høns og kyllinger og små grise, der
lige var blevet født om natten. Dem måtte
vi godt prøve at bære. Der var også nogle
kalve, der var tvillinger.
Der var mange traktorer, og vi fik en tur
i en stor høstvogn. Det var første gang, den
blev brugt.
Vi synes, at det var pænt af Edith, Åge og
Jens at vi måtte besøge dem.
Fra bondegårdsturen hos Edith, Jens og Age
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10. klassernes englandstur

10. klasserne var så heldige at blive udtrukket
til at deltage i en 14-dages udvekslingsrejse
med alt betalt til England i foråret 79, et
arrangement som Århus skolevæsen stod
for i samråd med fagkonsulenten.
Der blev etableret kontakt med en engelsk
skole og tidspunktet for vores besøg blev
fastlagt til febr.-marts og genbesøget til
april-maj. Efter en del brevudveksling viste
det sig desværre, at den engelske skole ikke
så sig i stand til at sende sine elever på gen
besøg, hvorved vores besøg blev annulleret.
Dette skulle så have været enden på den sag;
men da vi syntes, at vi havde krav på en
erstatningstur (aflysningen skete sidst i
januar, og den ene af 10. klasserne havde
annulleret en tur, de selv havde været i gang
med at arrangere i august), blev der efter
en del samtaler med skolevæsenet bevilget
økonomisk hjælp til en uges besøg i London.
Under forudsætning af, at vi selv arrange
rede ture, - dog med den betingelse, at vi
besøgte en skole.
Vi fik kontakt med et skolerejsebureau, og
igennem det blev selve rejsen, opholdet og
ekskursionerne arrangeret (en sightseeing
tur i London City med ophold de mest kendte
steder og en heldagstur til universitetsbyen
Oxford).
Gennem en skoleorganisation kom vi i kon
takt med to skoler, som gerne ville modtage
os og vise os rundt, eller vi kunne deltage
i undervisningen.
Arrangementerne blev godkendt og endelig
tirsdag den 8. maj drog vi af mod det frem
mede.
Med alle de forviklinger og skuffelser kunne
turen kun blive en succes, og det blev den
også ubetinget. Vi havde en dejlig rejse og
4 skønne dage i London.
En gevinst både fagligt og socialt.
Ulla Madsen

Skolen og dens fremtid
Hvert år ved sommerferien gør alle, der er
knyttet til skolen, mere eller mindre status
over det forløbne skoleår. Det, der gik godt,
prøver man på at fastholde i det kommende
år, og det, der forløb mindre heldigt, prø
ver man at ændre til noget bedre, eller man
opgiver det og finder måske på noget andet
i stedet for.
En skole er et miljø, som er sammensat af
nogle bygninger og andre materielle ting
samt nogle mennesker, som har nogle for
ventninger til, hvad skolens opgaver er, og
hvordan de løses. For at kunne forholde
sig til fremtiden inddrager man vel altid
erfaringerne fra tidligere.
Skolen startede med ganske få lærere og
elever i 1964 og var først fuldt udbygget i
1970. I disse år kom der nye elever og nye
lærere hvert år. Det var en periode, hvor
skolen »famlede« sig frem, fordi den ingen
traditioner havde. Meget skulle prøves før
det fandt sin form.
Efter denne vokseperiode fulgte en række
år, hvor elevtal osv. var mere stabilt. I de
seneste år har også vores skoledistrikt fulgt
det traditionelle mønster med hensyn til
elevtal, idet vi i dag oplever et stærkt vigende
elevgrundlag.
Vi bør således indstille os på, at skolen bliver
mindre. Vi bør drøfte og planlægge et skole
miljø med færre elever, færre lærere, fær
re ressourcer, altså en anden skolestør
relse end i dag. Vi bør erkende, at grund
laget ændrer sig, og indrette fremtiden der
på.
Tilbagegang virker umiddelbart som noget
negativt, og der er da også en række uhel
digheder forbundet med et fald i elevtallet.

Finn An bo
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Vi får færre penge, færre sekretærtimer,
færre lærere osv. Faldet i .elevtallet er også
den direkte årsag til de mange klassesam
menlægninger.
Der er dog også mange fordele ved en
mindre skolestørrelse. Vi vil kunne arbejde
med hjemklasseprincippet, hver klasse sit
eget lokale. Det hele vil blive mere overskue
ligt. Det, at alle kender alle, vil i sig selv være
med til at give et venligere og mere trivsels
mæssigt godt miljø.
Det er også godt, at der ikke ændres på
skoledistriktet i tide og utide. Det er ind
groet, at hvis man bor i vores område,
hører man til Rundhøjskolen.
Rundhøjskolen har fungeret i så mange år,
at en række traditioner er knyttet til den.
Sådanne traditioner er en del af skolens
miljø. Den kendte, faste daglige/årlige rytme
er en forudsætning for at opleve en tryg og
positiv skolegang, og den er et godt ud

gangspunkt, når vi eksperimenterer f.eks.
ved at lave feature-uge. Det er spændende at
eksperimentere, men det er lige så rart
bagefter at vende tilbage til den kendte dag
lige tryghed.
Traditioner skal løbende vurderes og grad
vis tilpasses en udvikling i takt med tiden.
Denne løbende justering er en opgave, der
skal løses i samarbejde mellem skolen og
hjemmene. Her kan en skoles forældre
kreds præge skolen.
Impulserne må mødes i det samarbejde, der
allerede findes elever, lærere og forældre
imellem. Inspirér jeres repræsentanter i
elevrådet, lærerrådet, klasserådet, for
ældreforeningen eller skolenævnet, så sam
arbejdet bliver til gavn for eleverne! Det
er for elevernes skyld, skolen findes.
Hvad vil vi med vores skole?

Noget om at komme
hinanden ved...!

I sommerferien, mens vi andre daser og
lader tiden ile, har håndværkerne travlt
med at pudse skolen af, så at den kan stå fin
og nyvasket til den første skoledag.
Her på skolen har vi blandt meget andet
fået malet opgangene A, B og C i alle regn
buens farver: A er blevet grøn, B optræder
i en varm solskinsgul farve, og fløj C frem
træder i køligt blåt.
Og hvad er så meningen men dette faste
lavns-farveri, der i parentes bemærket skal
fortsættes i fløj D og E og videreføres op i
gangene, når pengepungen (kommunens
slunkne!) tillader det? Er det ikke at vanhel
lige den neutrale, rustikke fremtoning, som
arkitekterne tilsigtede, da skolen blev opført?
Det vil måske nogle mene. Andre kunne have
den mening, at nu blev det kedelige og mo
notone grå, hverdagsagtige og initiativ
løse endelig afløst af glade farver, der kaldte
på glæde og virkelyst hos børn og voksne.
Selvfølgelig er der en mening med det. Og
den vil jeg gerne fortælle lidt om her.
Når næsten 600 mennesker tramper rundt
mellem hinanden i denne store beton-kolos,
kan det nok være svært at finde sig selv midt
i virvaret og endnu sværere at finde noget
at være fælles om, hvis det ikke ligefrem er
et påduttet fællesskab som det i klassen.
Derfor er der i skolerne rundt omkring en
stigende tendens til at opdele i mindre grup

Finn Anbo
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per - såkaldte huse - som kører hvert deres
løb, - naturligvis inden for de rammer, som
love og andre bestemmelser sætter. Man
har opdaget, at sådanne fællesskaber fun
ger meget bedre, når de opstår af et natur
ligt behov og ikke som følge af direktiver
ovenfra. Der er allerede på mange skoler
høstet værdifulde og positive erfaringer på
det område.
Hvis - hvis! - vi kunne bruge vore fem fløje
på at udvikle et sådant fløjfællesskab mellem
de klasser, der »bor« der, tror jeg, at det
ville være en vej til at komme hinanden ved.
Vi er jo allerede hjulpet godt på vej derved,
at vi nu snart kan køre hjemmeklasse-systemet fuldtud, dvs. at en klasse flytter ind
i et lokale, der så bliver klassens eget op
holdssted i hele skoleforløbet, altså ofte i
samfulde ti år! Det eneste, der skal for
andres, er så møblementets størrelse gen
nem årene. Også her er vort ønske - som
vi endnu ikke har kunnet komme igennem
med - at vi kan få indstillelige borde og stole,
der kan »vokse« i takt med børnene!
Dette er blot nogle tanker, som kan udvikles
forskelligt - eller slet ikke - efter behov og
muligheder i hver fløj for sig, og jeg skal
nok vogte mig for at give forslag allerede
nu, hvis de ikke stemmer med, hvad klas
serne havde tænkt sig, for så går det blot
hen og bliver diktat!
Men det var måske noget, der kunne bru
ges, - både blandt eleverne, deres lærere
og forældrene rundt om i klasserne?
P. Pedersen

Nyt fra
skolen
Nyt skoleår
Når dette blad udkommer er det nye skole
år allerede gammelt! Vi har fået startet godt:
1. klasserne blev festligt modtaget allerede
den første skoledag med sodavand, kager,
sang og spil i forhallen.
De nye børnehaveklasser ventede en uge
med at komme i gang; men også de fik en fin
modtagelse med saftevand og æbler og kaf
fe til forældrene, mens børnene var alene
med Pia-Lill Jensen i klassen.

Forinden var forældrene blevet indbudt til
en informationsaften på skolen, hvor der
foruden en almindelig orientering blev lej
lighed til en rundgang på skolen og en præ
sentation af de mennesker, der på forskel
ligvis kunne være til hjælp ved børnenes
fortsatte skolegang: Skolelæge, skolepsyko
log, skoletandlæge, tale/hørepædagog, for
ældre- og lærerforeningen, styrelsen for
Addit-Rundhøj og skolenævnet bl.a. Bagefter
var der kaffebord og spørgetime.

»Præmier«
Før ferien lovede vi ved afslutningsfesten i
hallen, at de elever, der gemte deres sang
blad (med besked om, hvornår de forskel
lige klasser skulle møde efter ferien) og af
leverede dem i en kasse de første dage i det
nye skoleår, ville vi trække lod om nogle
bogpræmier, der var skænket af boghand
ler Pors, Rundhøj boghandel.
Følgende blev udtrukket: Lea, 1.a - Ken
neth, 2.a - Dorte, 2.a - Asger, 2.a - Frank, 2.a
- Hanne, 6.a - Joachim, 6.a - Mads, 6.a Steen, 6.b - Tina, 8.b.

Klasserne
Vi har nu 2 børnehaveklasser med 20 og 18
elever.
I de tre førsteklasser er der 17, 19 og 18
elever.
Vore tre 4. klasser er små: 17, 17 og 14
elever. De slap jo med skrækken for sam
menlægning, men måtte »betale« med store
gymnastikhold og en time mindre i kristen
domskundskab. Det er næppe sandsynligt,
at de kan undgå sammenlægning til næste
år, så vi må nok indstille os på at bruge dette
skoleår til at forberede det uundgåelige!
I 5. klasserne er der jo mange elever efter
sammenlægningen: 23 og 24 elever. Vi kan
dog forsigtigt allerede nu konstatere, at
sammenlægningen er gået bedre, end vi
havde turdet håbe. Lad os så håbe, at det
bare varer ved!
Elevtal
Skolens elevtal er nu (pr. 23.8.) på 517 ele
ver. Sidst på forrige skoleår (30.6.) var elev
tallet 529 og 1. september sidste år havde
skolen 539 elever. Elevtallet er fortsat dalen
de, men ikke så stærkt som førhen. Det af
føder jo nogle tanker og skolens fremtid,
jfr. Finn Anbos artikel andetsteds i bladet.

tema - skolen inden for skolen
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Varm linie
Bliver det af en eller anden grund nødven
digt af aflyse de første timer en dag i de
ældste klasser, er det i klasserne fra 7. og
opefter lavet en »varm linie« i hver klasse,
således at skoleinspektøren, hvis han ønsker
en besked ud til en klasse, blot kan ringe til
den første i »rækken«, hvorefter beskeden
går videre pr. telefon efter en forudlagt
plan.
Erik Jeppe Jeppesen

Vikarer
Skolen har fået ansat en fast vikar: Erik
Jeppe Jeppesen, for dette skoleår.
Erik J. Jeppesen skal læse 27 timer ugentligt
ligesom de øvrige ansatte lærere. De bru
ges først til at klare vikartimer ved de øvrige
læreres sygdom og fravær, men ellers vil
Erik J. Jeppesen i resten af timerne være til
hjælp for kollegerne.
Desuden betjener skolen sig som hidtil af
hjælp fra Joan Jeppesen og Gudrun An
dersen. Det har den fordel, at vikarerne er
kendte ansigter for børnene; de optræder i
kendte lokaler med kendte klasser og i
kendte fag. Det er naturligvis en stor for
del og skulle derved tage toppen af mange
vikarproblemer, så at de fleste situationer
kan klares.

Idrætsdage
Skolens idrætsdage er følgende:
31.8. holder skolen sin egen idrætsdag for
alle elever. 12.9. er der fælles idrætsdag for
alle Århus-skolerne for elever fra 6.-10.
klasse. Her kan kun nogle af eleverne del
tage. For de øvrige vil der blive arrangeret
et TRIM-løb i Marselisborg-skovene. Nær
mere i næste nr. af bladet.
Englandstur
De »gamle« 10. klasser har været på en dej
lig tur til London før ferien som erstatning
for en udveksling med en engelsk skole
klasse. Se mere herom andetsteds!

Tysklandstur
De »nye« 10. klasser tumler med planer om
en lignende udveksling med en tysk skole
klasse. Der foreligger ikke noget konkret
herom på nuværende tidspunkt.
Fotografering
af eleverne i 1., 5. og 9. klasse finder sted
24. september. Her finder også fotografe
ring, af ny-indmeldte elever i de øvrige klas
ser sted. Det er værd at fortælle, at bille
derne er et tilbud, som man naturligvis kan
sige nej tak til, hvis man ikke ønsker at gøre
brug af det!

Joan Jeppesen

Efterårsferien
falder i år i tiden 13.-21. oktober incl., hvis
nogen ønsker at planlægge på langt sigt!
Luciafesten
er foreløbig fastlagt til lørdag eftermiddag
den 8. december. Det er værd at vide, så
man kan friholde den allerede nu!
P. Pedersen

Gudrun Andersen
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forældre- og lærerforeningens blad

Nyt fra Forældre- og
Lærerforeningen
Vi vil gerne fra foreningens side ønske de
nye børnehaveklasser samt nye forældre
velkommen på Rundhøjskolen. Vi håber, at
der vil komme et godt og frugtbart samar
bejde mellem skole og hjem til gavn for
børnene.
Der vil i løbet af efteråret være forskellige
aktiviteter på skolen.
Skoletandlægen vil f.eks. vise lysbilleder
fra nogle af hans spændende rejser til ud
landet. Styrelsen for Addit Rundhøj og Forældre-Lærerforeningen vil i november
måned afholde loppemarked til fordel for
Addit Rundhøj. Vi vil også holde andespil.
Vi er også i gang med at planlægge aktivi
teter til foråret. Vi pusler bl.a. med tanken
om, at få Johs. Lage Jacobsen til at fortolke
H.C. Andersen i ord og tegninger for elever
med forældre.
At køre aktiviteter og udgive skoleblad er jo
ikke gratis. Vi håber meget på støtte fra
nye såvel som gamle hjem. Det koster stadig
kun kr. 25, at blive medlem af foreningen.
Man taler så meget om trivsel på arbejds
pladsen, skolen er vore børns arbejdsplads,
så lad os sammen hjælpe hinanden med at
skabe trivsel for dem.
Husk: Alle er velkomne til at kom
me med indlæg til bladet Rundhøj
skolen.
På bestyrelsens vegne
Benthe Jørgensen

Nyt fra »Addit Rundhøj«
Olietillæg
Som alle andre i det danske samfund har
»Addit Rundhøj« også fået de forhøjede
priser på energi at mærke.
Vi har derfor i styrelsen set os nødsaget til
at forhøje udlejningsprisen både internt og
eksternt fra 1. oktober 1979. Prisen bliver
forhøjet med kr. 40,00 pr. dag /døgn og med
kr. 200,00 for et ugeophold. Vi håber selv
følgelig, at kommende brugere kan accep
tere denne forhøjelse.

Loppemarked
I sidste nummer af »Rundhøjskolen« opford
rede vi alle til at reservere plads i kalen
deren, så man kunne hjælpe os ved loppe
markedet.
Indsamling af ting og sager (»lopper«) finder
sted i dagene fra den 22. okt. og frem til
7. november.
Salgsdagene bliver torsdag den 8., fredag
den 9. og lørdag den 10. november.
Dette foregår i »Ridehuset« på hjørnet af
Vesterallé og Frederiksallé, som Arhus
kommune velvilligt har stillet til rådighed.
I loppeudvalget er vi godt i gang med plan
lægning af periodens aktiviteter. Der vil
komme opslag på skolen, og børnene vil
få nærmere oplysninger med hjem om ar
rangementet onsdag den 10. oktober.
Men vi vil dog allerede nu bede alle at være
os behjælpelige, og især hvis nogen har
rådighed over eller mulighed for at låne
last- og varevogne, vil vi meget gerne høre
nærmere. Der kan ringes til skolens kontor.
Overskuddet fra loppemarkedet skal, som
skitsetegningen viser, bruges til ombygning
af det gamle udhus ved »Addit Rundhøj«, så
det kan anvendes til indendørs aktiviteter
for vore børn og unge. Skulle loppemar
kedet ikke give tilstrækkelig økonomisk
dækning til denne udvidelse, udsættes byg
geriet, indtil der er dækning. Vi har ved
taget i styrelsen, at der ikke skal stiftes
yderligere gæld ved »Addit Rundhøj«, be
grundet i, at vi inden for en overskuelig
fremtid ikke skulle behøve at leje den ud til
fremmede, men den skal være til Rundhøj
skolens disposition. Overskuddet fra lop
pemarkedet og kommende renter vil derfor
være båndlagt til ombygningsformålet. I
styrelsen vil vi så ad andre kanaler, evt. ved
at søge fonds, legater og nyt loppemarked,
forsøge at få tilstrækkelige økonomiske
midler til ombygningen.
Og så håber vi, at dette vil motivere»alle« til
at hjælpe os, både med lopper og arbejds
kraft. Til gengæld vil vi lave nogle gode og
fornøjelige dage i »Ridehuset«.
Henning Jørgensen

