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forældre- og lærerforeningens blad

Skolen - og livet
udenfor!

Adresse- og telefonliste

Forældre-Lærerforeningens
bestyrelse

Giver skolen i dag eleverne det, de har brug
for, når de efter endt skolegang fortsætter ud
i det praktiske liv til forskellige arbejdspladser,
eller fortsætter på andre uddannelsessteder?
Det spørgsmål har .vi stillet nogle mennesker,
der sidder på steder, hvor man modtager fol
keskolens »produkter«.
I dette temanummer kan man læse svarene.
Og som man måske kunne forvente, er der
langtfra tilfredshed over hele linien. Betyder
det så, at folkeskolen lægger vægt på de for
kerte ting, at der f.eks. foregår for lidt indlæ
ring og for megen »trivsel«? (Kan børn lære
noget, hvis de ikke trives?) Skal vi uddanne
børnene til at kunne klare sig i et konkurren
cesamfund, hvor nogle rager til sig på be
kostning af andre?
Det er i hvert fald givet, at det er gavnligt, at
skolen ikke lukker sig inde i sin egen verden,
og at det omgivende samfund også forholder
sig åbent til skolen via gensidige besøg, er
hvervspraktik og information. Arbejdsplad
serne skal vide så meget som muligt, om det
»materiale« de modtager, og eleverne skal
vide så meget som muligt om, hvad der venter
dem uden for skoleporten. Det vil give færre
chok, skuffelser og bristede forventninger
på begge sider.
I næste nummer af bladet vil vi bl. a. følge ele
ver i erhvervspraktik og spørge dem, hvordan
de oplever livet uden for skolen. Tror de, at de
kan leve op til samfundets krav - og vil de?
Biadudvalget
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Tema;
DE UNGE I INDUSTRIEN
Af økonomichef P. Ryberg,
FDB’s Fabrikker, Viby.

Det bliver sværere og sværere for folke
skolens elever at finde plads i industrien ef
ter endt skolegang.
På det administrative område (kontor m.m.)
er det efterhånden specialistjobs. Udviklin
gen inden for EDB går så hurtigt, at mindste
kravet til de unge er kendskab til EDB og
sprog. Samtidig skifter systemer og rutiner
så hurtigt, at en egentlig kontoruddannelse
med alsidigt kendskab til de forskellige om
råder: salg, indkøb, produktion, lager og
regnskab ikke mere er muligt at opnå i de
større industrier. Der er ikke tid til at op
lære de unge, idet personalet selv har været
ved at følge med på grund af de stigende
krav.
Udviklingen har medført, at kontorpersona
let har mere kontrollerende - end udføren
de funktioner, samtidig med at personalet
inddrages i tværgående projektarbejde om
nye systemer.
Industriens krav til de unge kan ikke opfyl
des af folkeskolen. Der kræves mere uddan
nelse f.eks. studentereksamen/EFG kombi
neret med højere handelseksamen.
Dette understreges også af erfaringer med
elever fra folkeskolen, som enten har haft
praktikophold eller fulgt faget »arbejds
kendskab«. De unge står meget usikre over
for »det nye« samt brugen af skriftlig dansk
og regning. Usikkerheden bliver ikke min
dre af, at de personer, som skal støtte og
hjælpe de unge, nemlig lærerne faktisk ikke
har kendskab til, hvad der foregår i indu
strien, og hvilke krav den stiller. Resultatet
bliver ofte, at de unge overlades helt til indu
striens folk, som forsøger efter bedste evne
at give et godt og realistisk indtryk af forhol
dene.
Da ingen af parterne har fået opstillet krav,
og læreren ikke viser sig, ender det ofte

galt. De unge mennesker udebliver eller
kommer, når de ikke har andet at give sig til.
Det er en skam, særligt for de unge og de
res tro på fremtiden.
Lærerne burde selv ud i industrien for at få
et realistisk billede af de faktiske forhold for
derved bedre at kunne vejlede og støtte de
unge. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så
må læreren komme med et klart oplæg til in
dustrien om, hvad målet er. Industrien er
meget åben og vil gerne samarbejde.
Der er meget positivt i folkeskolen, og det
skal på en bedre måde koordineres med de
helt kontante krav, som erhvervslivet stiller
her og nu nemlig:
Orden, regning, dansk og sprog. Folkesko
len vil herefter være et godt grundlag for en
videreuddannelse, som åbner mulighed for
ansættelse i industrien.

4

tema - skolen set udefra

Folkeskolen °9
gymnasiet
I 1960 gik ca. 7% af en ungdomsårgang i
gymnasiet. I de senere år har vi forlængst
passeret de 30%; i flere områder er vi
endda oppe på, at op mod 50% af en ung
domsårgang søger i gymnasiet.
Gymnasiet er ved at blive den største enkelt
aftager af folkeskolens elever.
Det kan der være mange årsager til: En
pessimistisk tolkning vil søge forklaringen i,
at samfundets krise har begrænset beskæf
tigelsesmulighederne i de såkaldte produk
tive erhverv og bremset de 16-19 åriges
tilgang til EFG/mesterlære, så ungdomsar
bejdsløsheden er steget stærkt.
Gymnasiet er altså blot blevet opbevarings
sted for unge, der ikke aner, hvad de ellers
skulle stille op med sig selv.
En mere optimistisk tolkning vil lægge vægt
på, at der er en stigende forståelse for, at
en længere uddannelse er en absolut for
udsætning, både for den nødvendige er
hvervsmæssige kvalifikation og for at kunne
fungere i videre forstand i et samfund, der
bliver stadig mere kompliceret.
I begge tilfælde er der tale om elevtyper,
som adskiller sig afgørende fra gymnasiets
traditionelle klientel.
Gymnasiet har haft som sit oprindelige mål
at udvælge og kvalificere en lille elite til de vi
deregående uddannelser; med den stigende
elevtilgang er det både naturligt og nødven
digt, at stadig flere elever ikke agter at be
nytte studentereksamen som grundlag for
videregående uddannelser.
Studentereksamen bliver for dem et mål i
sig selv.
De møder derfor også med væsensforskel
lige forventninger til undervisningens ind
hold og sigte.
De senere års meget betydelige forandrin
ger af gymnasieundervisningen skal ses som
et forsøg på inden for de bestående rammer
at imødekomme disse forventninger; men
desværre, som situationen er i øjeblikket,

må vi se i øjnene, at adgangsbegrænsninger
til de videregående uddannelser og de fort
sat forringede studiestøtteordninger har
været med til at stramme arbejdsbetingel
serne, så de af mange elever kommer til at
opleves som et ulideligt eksamensræs. Sta
dig flere giver udtryk for, at de føler sig
fremmede over for gymnasiemiljøet, og at
de overvejer at forlade uddannelsessyste
met.
Et problem for en masse elever, men så
sandelig også et problem for gymnasiet som
sådant.
Jeg tror derfor, at gymnasiet inden for en
kortere årrække vil blive stillet over for et
afgørende valg: vil man først og fremmest
satse på at fastholde det studieforbere
dende sigte, som første trin i en videre
gående uddannelse (med det resultat at vi
må forvente, at tilgangen til gymnasiet igen
tager af); eller vil vi satse på at fastholde
og udbygge gymnasiet som et tilbud til alle
interesserede 16-19 årige, dvs. som den na
turlige, almene overbygning på folkeskolen.
Svend Bøgh Hansen
Viby Amtsgymnasium

Ud af skolen ind i forsvaret?
Fra Danmark fik sin første grundlov i 1849,
har vi haft almindelig værnepligt. Helt al
mindelig (dvs. for alle) kan vi måske ikke
sige, for værnepligten gælder kun for mænd.
Men både kvinder og mænd, piger og drenge,
kan melde sig til frivillig tjeneste i forsvaret.
Man kan, når man er fyldt 16 år, søge ind
som konstabelelev i hæren, søværnet eller
flyvevåbnet. 16 år er laveste alder, og man
prøver på at udtage ansøgere, der er så
nær 18 år som muligt.
Jeg har gennem nogle år fulgt konstabel
elever i telegraftropperne, hærens post
væsen, på nærmere hold og ud fra denne
erfaring og mange samtaler med elever
og erhvervspraktikanter skal jeg forsøge
at fortælle lidt om forskelle på at være elev i
folkeskolen og være SOLDAT.
Læg mærke til jeg sagde: SOLDAT. Den
unge pige/dreng, der søger ind i forsvaret,
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skal trænes til at kunne overleve i krig, en
krig, som dog forhåbentlig aldrig kommer.
Netop fordi den unge skal trænes til en evt.
krig, kræver vi en stor fysisk styrke og ud
holdenhed. De, der søger ind i forsvaret,
lægeundersøges meget grundigt, og i kon
stabelelevtiden gennemføres et meget grun
digt træningsprogram, som vi kalder FUT
(Fysisk Uddannelse og Træning). I løbet af 5
måneder er der FUT i 200 timer, og krav og
præstationer vokser helt i takt med time
tallet.
Samtidig uddannes eleven i de egentlige
soldatermæssige fag: våbenbetjening, skyd
ning, feltmæssig optræden i terrænet og en
del andre fag.
Senere i elevtiden gennemføres en funk
tionsuddannelse, som for telegraftropperne
har noget med signaltjeneste at gøre, radio,
telefon, fjernskrivere og radiokæde, som
er radio på særlige bølgelængder, teknisk
i familie med fjernsyn og FM-radio.
Alt dette lyder som egentlig skolegang med
en god afveksling mellem teori og praksis,
og det er det også.
Men hvor er så forskellen på at være skole
elev og konstabelelev?
En af forskellene er lydighedskravet. For
at et forsvar kan fungere, må nogen give
ordrer og være sikre på, at disse ordrer
bliver udført. For at sikre at ordren ud
føres, har soldaten lydighedspligt - også i
uddannelsessituationen.
Denne træning i at den foresatte, befalings
manden, giver ordrer, der skal adlydes og
udføres villigt og nøjagtigt, er sikkert den
største forskel på livet i skolen og livet i
forsvaret.
For at markere forskellen: nogle befaler,
andre udfører givne befalinger, fastholder
vi stadig den mange steder næsten glemte
brug af ordet De.
Vi finder, at elever lettere forstår et kom
mandoforhold, når det markeres af denne
ydre form, at elever og befalingsmænd si
ger De til hinanden.
Mange samtaler med elever, når de har
været her et stykke tid, bekræfter denne
teori. I øvrigt kommer alle konstabler fra
telegraftropperne senere til at arbejde
sammen med personel af alle aldre og
grader, og så er det praktisk at have ind
øvet den De-form, som ellers bruges meget
lidt.

Dette med kommandosystemet lyder må
ske mere afskrækkende, end det er. Men
prøv, hvis man har lyst til at lære forsva
ret at kende indefra, at komme ind som
erhvervspraktikanter og se det i praksis.
Hvad gør, at enkelte elever ikke gennem
fører en uddannelse, som de har søgt fri
villigt ind til? Først og fremmest de to ting
jeg har beskrevet.
1. FUT (fysisk træning) gør ondt, til tider
meget ondt, indtil alle muskler kan fun
gere efter hensigten. De, der har for stor
medlidenhed med sig selv, gennemfører
ikke uddannelsen.
2. Manglende vilje til at indordne sig under
lydighed og disciplin, herunder møde til
tiden. De, der ikke ønsker at leve op til
disse krav, afgår efter eget ønske - for
enkeltes vedkommende efter forsvarets
ønske - fra uddannelsen.
Men tilbage bliver alle de unge kvinder og
mænd, som gennem en kontrakt på mindst
33 måneder, og gerne indtil de bliver 35 år,
får mange gode kammeratlige oplevelser,
lærer deres land - og en del af Nordtysk
land - at kende på alle årstider og i alle
døgnets timer, får en rimelig løn, og har mu
lighed for også at få en uddannelse, der kan
bruges civilt.
Alt dette kan dog ikke beskrives i en enkelt
artikel, men kaptajn V. A. Sørensen, på Lan
gelandsgades kaserne i Århus, kommer
gerne og viser en serie lysbilleder, og giver
alle yderligere oplysninger om livet i hæren.

major
Bent Jacobsen
chef for
Jydske
Telegraf
regiment
Konstabel
uddannelse
Fredericia
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Et å propos
(af de mere barske)
Ved en paneldiskussion mellem arbejdsmar
kedets parter, afholdt for en kreds af semi
nariernes dansklærere, havde kontorchef
Grete Redder, Dansk Arbejdsgiverforening,
følgende at sige om arbejdsmarkedets for
ventninger til folkeskolen:
Arbejdsgiverne er ikke særligt interesse
rede i selve undervisningen på skolen, men
mere i, hvad der kommer ud af det - pro
duktet så at sige. Og hvordan er dette pro
dukt så i dag, set med arbejdsgiverøjne?
DA spurgte i 1978 4000 virksomheder, hvor
dan de unge var nu i forhold til tidligere.
10% svarede,
at de unge var bedre
40% svarede,
at de unge var som altid
50% svarede,
at de unge var værre
- hvordan det så i øvrigt har ytret sig?

Så vidt statistikken. Sammenfattende mente
kontorchefen, at man burde forklare de
unge, at det det drejer sig om, er at komme
blandt de 2,4 millioner beskæftigede i Dan
mark og ikke blandt de 180.000 arbejdsløse
(i 1978). Skolen skal lære den unge at sælge
sig selv, (det var faktisk ordene).
DA har også spurgt 100 arbejdsgivere om,
hvilke ting de prioriterede højest ved en ansåettelse. Resultatet var følgende:

1. indtryk ved samtale med
ansøgeren
2. karakterer og udtalelser fra
skolen
3. selve ansøgningen (mundtlig
eller skriftlig)
Konsekvensen må - stadig ifølge Grete Red
der - være, at skolen skal lære den unge at
læse (annoncen -og senere arbejdsinstruktioner, cirkulærer osv.), at skrive (ansøgnin
gen - og senere breve, rapporter osv.) og
at tale (med arbejdsgiveren i ansøgningssi
tuationen, og når det ellers bliver nød
vendigt).
I forbindelse med det sidste var Grete Red
der også inde på spørgsmålet om holdning.
DA mener, at det tjener elevernes tarv
bedst, hvis de erhverver sig en (citat:) »posi

tiv og konstruktiv holdning til deres omgivel
ser. Det vil gøre det lettere for de unge selv«.
- Ovenstående er et udskrift af det officielle
referat fra paneldiskussionen, der fandt
sted på Sostrup Slot den 31/10-78.
For LO mødte Henning Tjørnehøj, der mente
noget helt andet.
- men det er en helt anden historie.
Ejvind Post

Specialundervisning
- en redningsplanke
Rundhøjskolen er daglig arbejdsplads for
5-600 mennesker, hvoraf langt de fleste er
børn. Disse børn skal lære en række fær
digheder, og de skal gives indsigt i mangt
og meget. Såvel samværet på skolen som
denne indlæring støder på vanskeligheder.
Det kan egentlig ikke overraske. Ingen ar
bejdsplads af en sådan størrelse kan undgå
vanskeligheder i arbejdet og i samarbejdet.
Skolen har da også et antal timer, hvori
nogle lærere har den særlige opgave at
sætte ind over for disse vanskeligheder.
I nogle tilfælde kan vanskelighederne over
vindes. I andre tilfælde kan de kun formind
skes.
Der er ikke lige stort behov for hjælp i hele
skoleåret. I den første periode efter som
merferien ydes der ikke støtte til så mange.
Måske fordi såvel elever som lærere og
forældre har opsamlet ekstra kræfter i
sommerferien, og måske fordi kravene
ikke er så store, før undervisningen kom
mer rigtigt i gang. Når vi derimod kommer
til november, er der større behov for hjælp.
Så er de ekstra kræfter brugt, og så er
undervisningen godt i gang, og kravene
har tydeligt vist sig. Af disse og andre
grunde er brugen for specialundervisning
klart større i denne periode.
Presset på skolens hjælpeforanstaltninger
kan også ændre sig af andre grunde.
I de sidste år har der fra mange forældre
og samfundet i øvrigt været et øget krav
til skolen om, at børnene lærte noget mere.
Der er så næsten altid tænkt på færdighe
der i dansk og regning. Lærerne kan være
mere eller mindre uenige i det rimelige i
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disse øgede krav. Under alle omstændig
heder præges den daglige undervisning
deraf. Arbejdstempoet sættes op, kravene
øges. Elever som for fem år siden lige akku
rat kunne følge undervisningen på klassen,
uden specialundervisning, kommer nu til
kort. De kan ikke klare at lære mere på
den samme tid.
Måske kan nogen af disse elever ikke så
nemt bære, at de ikke slår til, og der kan
blive tale om adfærdsvanskeligheder også.
Oftest kan forældre ikke få tid til mere støtte
derhjemme til børnene, selv om de har for
langt mere af skolen. De voksne er nemlig
også mere pressede i deres arbejde end
tidligere. De børn, der på grund af øgede
krav, kommer i klemme i skolen, kan sand
synligvis ikke regne med ekstra støtte hjem
mefra. De kører lettere fast, og reagerer
mod de øgede krav med passivitet, ligegyl
dighed og uro.
Kort sagt, det øgede pres, som vi vist alle
mærker nu i forhold til tidligere, stiller
øgede krav til skolen og dermed også til
skolens
specialundervisning.
Rednings
planken må udvides!
Men er der ikke noget urimeligt i dette? Hvis
jeg må fortsætte lidt i billedet med rednings
planken, så kunne man spørge, om det er ri
meligt, at flere skal klare sig ved hjælp af
redningsmateriellet? Er der da ikke noget
ved selve skibet, som bør ændres, hvis flere
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falder over bord? Er skibet overfyldt? Er
det kommet i for uroligt vand?
Jeg vil igen forlade billedet, fordi det kun
dækker visse sider af den situation, som det
er et billede på.
Set udefra kan det være, at man synes, at
de elever, der forlader skolen, staver og
regner for dårligt. Men da må man erindre,
at der også udefra er kommet krav om, at
skolen skal lære børnene mange andre ting
end stavning og tabel. Det kan man se i folke
skoleloven. Og lov skal holdes. Man
må ligeledes huske, at det ugentlige timetal
er mindre end for 10-15 år siden.
Hvis man presser skolen til at stile mod
samme niveau som tidligere i nogle færdig
heder, og hvis der samtidig undervises i
færre timer, og hvis der på den kortere
tid skal nås en hel del, som man ikke før
forlangte af skolen, så vil det gå galt. Så
vil flere elever blive henvist til rednings
planken, som så ikke yder så god hjælp
til de elever, der af mere reelle grunde
har brug for hjælp.
Selv om redningsplanken skal vedligeholdes,
så kan det ikke være meningen, at den skal
blive til en redningsflåde. Det er ilde tegn
om selve skibet og sejladsen, dersom det
bliver påkrævet.
Ole Granum
skolepsykolog

forældre- og lærerforeningens blad

Nyt fra skolen
I tiden mellem efterårsferien og juleferien
forekommer der en temmelig lang og rolig
arbejdsperiode, der er meget givende i un
dervisningsmæssig henseende. Det har vi
også mærket i år, selv om tiden indtil jul kan
medføre nogle gnidninger af forskellig art,
nu hvor vi tærer på de sidste kræfter inden
ferien (Se Ole Granums indlæg andetsteds
i bladet).
Tiden har dog også været brugt til andet end
den direkte klasseundervisning. 9. klasserne
har været på forskellige ture i den forløbne
tid: 9a var først i Sydslesvig og Sønderjyl
land, hvor Nolde-museet og Frøslevlejren
besøgtes. Derefter tog 9c en tur til Sverige
(Dalarne) for der at studere dansk og svensk
litteratur, og siden var 9a og 9b på en tredagesturtil Nordtyskland.
I tiden 25. nov.-8. dec. tog 10. klasse på en
såkaldt sprogstudierejse til Dillenburg i
Tyskland: Eleverne herfra skulle i 14 dage
følge undervisningen i en tysk skole, mens
de var indkvarteret privat hos deres kam
merater der. Til gengæld kommer de tyske
elever hertil engang i foråret på samme vil
kår. Desværre var der 10 elever, som af
forskellige årsager ikke kunne komme med.
For dem blev der arrangeret undervisning
her på skolen, mens deres kammerater var
af sted. Ledsagende lærere var Lena J.
Birch, Olav Hermansen og Erik J. Jeppesen.
Og så har vi afholdt loppemarked i Ridehu

set, det fjerde i rækken. Udbyttet blev over
60.000 kr. - et strålende resultat, og endnu
et vidnesbyrd om, at vi ved fælles kræfter
kan nå langt. Jeg vil gerne fra skolens side
udtrykke en varm tak for dette store, uegen
nyttige arbejde, der fra alle sider er gjort
i en god sags tjeneste.
Vores skolefotograf har været her igen og
har fotograferet 1., 5. og 8. klasserne samt
de elever, der er kommet til siden sidst. Det
må igen pointeres, at der ikke er nogen som
helst købetvang knyttet til dette arrange
ment. Man kan bare levere billederne til
bage, hvis man ikke ønsker dem.
Ved skolesynet, som fandt sted først i no
vember, blev skolen gennemgået for fejl og
skavanker, som skulle rettes, og de nye øn
sker, som skolen har fremover, blev drøftet.
Vi skal nok ikke, som den økonomiske situa
tion tegner sig for øjeblikket, vente os alt for
meget nyt i den kommende tid!
Legepladsen »Rundhøj« er blevet indviet.
Skolen har indbudt til højtideligheden og
skænkede en skibsklokke, samtidig med at
man herfra gav udtryk for viljen til og ønsket
om et godt samarbejde til gavn for børnene.
Inde/ude-udvalget arbejder i den forbin
delse på at opstille et program for de facilite
ter, der fremover skal danne rammen om
elevernes liv i frikvarterer og efter skoletid.
Heri indgår naturligt møbler på gange og i
skolegård, og man forsøger at kombinere
vore ønsker med mulighederne på legeplad
sen og i beboerforeningen, så at det hele
indgår i en større helhed. Det er et meget
stort arbejde, men det er nødvendigt for at
få det størst mulige udbytte af de midler,
der står til rådighed.
Skolens distrikt bliver snart udvidet mod
sydvest, idet et stort anlagt byggeri langs
Bjødstrupvej skal deles mellem Holme skole
og Rundhøjskolen. Det vil, hvis planerne fø
res ud i livet, betyde en forøgelse af skolens
klientel med ca. 450 boliger/lejligheder. Men
afvandringen fra skolens distrikt kan end
ikke opvejes af den tilgang, som de nye hjem
betyder, så at skolen fremover sikkert vil
fremstå som en fuldt udbygget 2-sporet
skole. Det er i hvert fald det svar, som skolen
har afgivet på en forespørgsel, som skole
væsenet har rettet hertil.
Med venlig hilsen - og ønsket om en god jul
og et dejligt 1980!
P. Pedersen
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Fra Forældre- og
Lærerforeningen
Foreningen talte pr. 11.11.79 122 medlem
mer. Dette tal så vi gerne højere, så jeg vil
gerne her appellere til, at endnu flere mel
der sig ind i foreningen til gavn for skole/
hjem samarbejdet.
Den 30.10.79 holdt vores skoletandlæge et
spændende foredrag og viste lysbilleder fra
bl.a. Ny Guinea. Det var en meget vellykket
aften, og det var også sjovt for børnene at
opleve tandlægen på en anden måde. Som
noget nyt gik invitationen denne gang til ele
ver i 5.-7. klasse, der samtidig tilskyndedes
til at tage deres forældre med. 70 fulgte op
fordringen - et opmuntrende fremmøde.
Vi har lige overstået et stort loppemarked
sammen med Addit-Rundhøj. Det gik over al
forventning; men desværre måtte vi aflyse
loppeballet grundet for ringe tilslutning. Vi
vil derfor forsøge med et nyt bal først i det
nye år, hvor vi håber på stort fremmøde.
Den 26.11.79 afholdt foreningen sit årlige
bankospil, som resulterede i et pænt over
skud.
Vi har også påtænkt at lave en familieaften
med folkedans i foråret.
Jeg vil gerne slutte med at ønske alle en glæ
delig jul og et godt nytår, og takke alle, som
har hjulpet med forskellige opgaver i år. Mit
ønske for Forældre- og Lærerforeningen
i 1980 er, at så mange som muligt vil bakke
foreningen op.
På foreningens vegne
Benthe Jørgensen
formand

Nyt fra skolenævnet
Skolenævnet har holdt 2 møder siden sidste
nummer af bladet udkom, og der er ikke be
handlet større sager. Vores job består jo i
høj grad af godkendelse af indstillinger, og
uden at det har givet anledning til særlig de
bat, har vi bl.a. godkendt så forskellige ting
som terminer for meddelelser til hjemmene
for 8.-10. klasserne, anvendelse af et par be
stemte bøger til danskundervisningen i 10.
klasse og opstregning til minihåndbold i hal
len.
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Et årligt tilbagevendende punkt er priorite
ring af ønsker i forbindelse med skolesyn
(budget 1980), som går på vedligeholdelse
af fast ejendom og inventar. Her har vi nok
engang understreget, at vi hurtigst muligt
ønsker indstillelige møbler til alle elever.
Vi har hilst det nye elevblad velkomment søm
et godt initiativ og givet redaktionen et par
gode råd, og vi har diskuteret skolens andet
blad Rundhøiskolens betrængte økonomi. Vi
betragter bladet som en meget væsentlig del
af skole/hjem samarbejdet, og vil sammen
med Forældre- og Lærerforeningen prøve
at finde en løsning på bladets fremtid.
Vi var glade for at blive inviteret med til ind
vielsen af den nye offentlige legeplads »Rund
høj«, som vi synes er en virkelig god nyska
belse; men vi har sammen med skolens le
delse beklaget, at vi blev nægtet indflydelse
på udformningen af legepladsen.
Til sidst et lille hjertesuk: Hvorfor serverer
man til en indvielse af en legeplads røde pøl
ser, brun cola og franske kartofler til bør
nene? For ikke at tale om cigaretter og ciga
rer til de voksne? Jeg finder det rystende
upædagogisk, og håbede i mit stille sind, at
nogle børn ville have demonstreret - ved at
tage sig en smøg!
Lene Sepstrup
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Herning-kurset 1979
Rundhøjskolen sendte i år 1 repræsentant
til Skole og Samfunds årlige kursus for med
lemmer af skolenævn, skolekommissioner
og forældreforeningsbestyrelser, og det
var mig.
På 2 dage var vi igennem en velorganiseret
blanding af foredrag, gruppearbejde og de
batter - og festligt samvær.
»Hvordan planlægger man bedst 10. klasse?«
»Har folkeskolens afgangsprøver fundet et
blivende niveau?«
»Bør der være standpunktsprøver?«
»Hvordan godkender man i praksis under
visningsmidlerne?«
Det var eksempler fra spørgetimen.
Foredragene koncentrerede sig om 3 emner:
1. Folkeskolens situation i dag. Holger Knud
sen, skoledirektør og medlem af Uddannel
sesrådet for folkeskolen sagde bl.a., at man
ikke kan skelne mellem en trivselsskole og
en indlæringsskole, for børn lærer først no
get, når de trives. Et stort problem illustre
rede han ved at fortælle, at i 1960 var der
V4 mill, kvinder på arbejdsmarkedet, i 1978
var tallet 74 mili., d.v.s., 80% af alle kvinder
(og tallet er snart lige så højt for gifte kvin
der som for ugifte); men samfundet har slet
ikke taget højde for de problemer der her
med er opstået for børnene, hvis dagligdag
er totalt forandret.
2. Indskolingsproblemer. Ved Johs. Tangsig
Christensen, næstformand i Skole og Sam
fund. Han fortalte især om et forsøg, der
skal sættes i gang med at samordne børne
haveklasse, 1. klasse og 2. klasse, så indsko
lingen bliver 3-årig. Fra næste år bliver det
obligatorisk, at der skal oprettes børneha
veklasser ved alle skoler, og hvis forsøg
med en 3-årig indskolingsperiode bliver en
succes, kan man forudse, at det ender med
også at blive obligatorisk at gå i børnehave
klasse, i realiteten en forlængelse af skole
pligten med 1 år - og det kan man godt blive
lidt betænkelig ved.
Vi diskuterede også om alle kan stilles lige
gennem uddannelse, om de mange henvis
ninger til specialundervisning (hvorfor er
75% af alle henviste drenge?), og blev enige
om, at det ikke kan være meningen, at alle
skal følges ad eller følge med - men målet må
være at lære at samarbejde på trods af for
skelle.

I øvrigt forudsatte man i uddannelsesrådet,
der arbejder med indskolingsforsøg, at der
indføres skolepasningsordninger (som man
nok hellere skulle kalde fritidsordninger).
Og man bør huske, at der skal investeres i
skolebygningerne for at kunne lave rimelige
fritidsordninger. Slutsalutten fra Tangsvig
var, at der er ingen forskel på forældre og
lærere med hensyn til at være undervisere!
NB! En skoledirektør afleverede et super
pædagogisk foredrag med indlagte vittig
heder, opgaver og lysbilleder om, hvordan
man på en skole i Hammerum havde grebet
indskolingen meget utraditionelt an.
Ved indskrivningen, der foregik i selve bør
nehaveklassen, blev børnene budt velkom
men af deres kommende kolleger. Foræl
drene var blevet kraftigt opfordret, næsten
trukket ind ved hårene, til 4 studiekredsaftener, hvor de blev udsat for gruppeøvelser,
der skulle få dem til at føle på deres krop,
hvad deres egne børn føler ved at begynde
som lille og ny i skolen etc. Det var meget
underholdende, men det lød lige lovlig rosen
rødt og optimistisk.
3. Særforsorgens udlægning. Skoleinspek
tør Østlund, Skjern, fortalte om, hvad det
betyder for folkeskolen, at særforsorgen til
1.1.1980 udlægges til amter og kommuner.
I de senere år er mange handicappede børn
allerede overført til folkeskolen, så der sker
ikke noget voldsomt den 1.1.80. Han mente,
at i alt 2000 børn vil kunne integreres, altså
overføres. Heraf vil ca. 700 være blinde, 700
døve og 4-500 psykisk handicappede. Resten
vil det ikke være muligt at integrere - end
sige ønskeligt.
Der er tre ledende synspunkter ved integra
tionen:
1. Handicappede skal om muligt integreres
socialt med ikke-handicappede.
2. Handicappede har også brug for at være
sammen med andre handicappede.
3. Barnets mulighed for at blive passet
hjemme.
I Ringkøbing amt starter man nu et storstilet
forskningsprojekt, hvor man i 2 år på nær
meste hold vil følge de elever der integreres,
for at se hvad det betyder på godt og ondt.
Gruppearbejdet blev spændende og levende
ved, at jeg kom i gruppe med mange hus
mødre fra landet, som holdt på, at børnene
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var vore egne, ikke samfundets, derfor må
vi selv passe dem efter skoletid, og skoleplig
ten er for lang, for børnene trænger til at
komme ud at bestille noget og lære disciplin.
Det æggede i hvert fald til modsigelse hos
mig, så vi kunne have fortsat langt ud over
de 2 dage!
Lene Sepstrup

Nyt fra »Addit Rundhøj»

Loppemarkedet 1979
er nu godt og vellykket overstået, hvad an
går indkørsel og salg, og brutto gav loppe
markedet kr. 60.823. Nettobeløbet kender vi
endnu ikke, da der er en del efterregninger
m.v., som skal afklares. Ligeledes skal det
nedsatte loppeudvalg have forløbet omkring
loppemarkedet efterbehandlet, så der lig
ger en beskreven rapport til planlæggerne
af kommende loppemarkeder.
Der er opnået et resultat, vi alle kan være til
fredse med, og vi vil i styrelsen gøre alt for
at forvalte disse midler til fælles bedste ved
»Addit Rundhøj».
Vi vil derfor fra styrelsens side sige tak til
alle for det arbejde, hver enkelt har præste
ret. For mange har det været en streng tid
med aften- og weekend-arbejde, men resul
tatet er for det første en god økonomisk ge
vinst, og for det andet har samarbejdet om
kring loppemarkedet, efter vores opfattelse,
givet en endnu større gevinst, fordi der har
været mange nye med i arbejdet. Loppe
markedet har i mange henseender fungeret
perfekt, hvor alle har ydet det bedste.
Man kan dog allerede nu godt begynde at
ruste sig til næste loppemarked. Vi har sam
men med Forældre- og Lærerforeningen
fået tilsagn fra Rådhusforvaltningen, at vi kan
få »Ridehuset« i perioden fra 16. april til 4.
maj 1982.
Sluttelig - tak for hjælp, arbejde og effekter.
Henning Jørgensen
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Rundhøj skolen

ønsker
læserne en
rigtig glædelig jul
samt
et godt nytår

