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Indskoling - mere 
indviklet og vigtig 
end tidligere
Tilskuddet til skoleblade kan ikke holde trit med de 
øgede priser, og bladet »Rundhøjskolen« vil der
for i skoleåret 1980/81 kun udkomme med 3 num
re i stedet for som hidtil 4. Så der bliver til et efter
årsnummer, et vinternummer og et forårsnummer. 
Det betyder desværre, at vi i endnu mindre grad 
end tidligere kan være aktuelle. De begivenheder 
på skolen, som vi kan omtale kommer til at ligge 
enten i en fjern fortid eller en fjern fremtid. Til gen
gæld er der så mere mening i, at vi koncentrerer 
os om forskellige temaer, som kan give en større 
forståelse af skolen i almindelighed.
Temaet er denne gang indskoling - skolestart. 
Hele den problematik, som det hedder på moder
ne dansk, var slet ikke opdaget, da de fleste for
ældre til skolebørn i dag startede deres skole
gang. Derfor kan det være oplysende og for nogle 
måske ligefrem forbavsende at læse de artikler vi 
har fået skolepsykologen, konsulenten for små- 
børnsundervisningen, en børnehavepædagog og 
både børnehaveklasse- og 1. klasselærerne til at 
skrive. Der er faktisk en hel del teori bag ved den 
leg, der foregår i børnehaven og børnehaveklas
sen. Skoleparathed er både et fysisk og et psykisk 
anliggende.
Der er langt fra den klassiske første skoledag, 
hvor turen gik fra mors skørter, direkte til læsebo
gens og regnebogens mysterier, når en bestemt 
alder var nået, og til den omhyggeligt iagttagede 
opnåelse af bestemte fysiske færdigheder og ev
ne til socialt samvær via børnehave, børnehavek
lasse og evt. skolepsykolog, som i dag afgør, om 
ens barn er skolemodent. Nu er mors skørter væk, 
læsebogen og regnebogen er væk, den bestemte 
alder er væk.
Det kan synes som en hel videnskab når fagfolk 
udtaler sig, men det er svært for dem at udtrykke 
sig præcist uden at bruge deres specielle fagud
tryk. Derfor tilgiver vi dem, hvis stoffet sommetider 
kan være lidt tungt, selvom redaktionen hver gang 
beder om letforståelige bidrag! Det fremgår af ar
tiklerne, at pædagogerne her påtager sig et stort 
arbejde, som er svært at få øje på, fordi resultater
ne består i, at nogle problemer ikke opstår, som 
ellers kunne opstå senere i skoleforløbet. Og ne
top fordi det er så svært at pege på konkrete resul- 
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indskoling 
I I Id skolestart

Legepladsen 
»Rundhøj«
Vi er blevet bedt om at skrive en lille artikel til 
skolebladet, og vi vil gerne benytte lejligheden til 
at fortælle lidt om os selv. Legepladsen er et åbent 
fritidstilbud til børn i alderen 2-14 år. Det betyder, 
at alle, der har lyst, kan komme og deltage I aktivi
teterne på legepladsen, uden nogen form for beta
ling eller tilmelding. Dette indebærer selvfølgelig, 
at der ikke er tale om nogen form for pasning, som 
f.eks. i børnehave eller fritidshjem. I forhold til de 
6-7 årige, som er dette blads tema, kan der siges, 
at det nok er en lidt klemt gruppe på en legeplads. 
De kan en hel del selv, men har i bestemte situati
oner absolut brug for voksenhjælp. Om eftermid
dagen er det de lidt større skolebørn, der udgør 
flertallet, d.v.s. de to voksne, der er på legeplad
sen, koncentrerer sig først og fremmest om aktivi
teter, der ikke rigtig passer til de 6-7 årige.
Så har der været nogen snak om en skole-være- 
ordning, hvor legepladsen passende kunne ind
drages. På baggrund af de før nævnte ting vil det 
efter vores mening specielt være børnehave- og 
1. klasse børnene, der vil få problemer. De skal 
have hjælp til at finde ud af tidspunkter, hvornår de 
skal gå, måske også lektiehjælp, og det kan nemt 
kikse. Denne gruppe har helt klart brug for børne
have- hhv. fritidshjemsplads, hvis forældrene har 
udearbejde. Derudover vil det kræve udvidet åb
ningstid og mere personale, så alt i alt kommer der 
nok ikke mere ud af den sag.

fortsat fra side 2
tater er det vigtigt at få forklaret, hvorfor der bru
ges tid på aktiviteter, som ikke fandtes tidligere. 
Der er en dybere mening med at bage boller i 
børnehaveklassen og i at sidde i rundkreds og tale 
efter tur.
Børnene skal blandt andet lære at leve op til et 
krav og et tilbud, der er større end hvad der kræ
vedes og blev tilbudt i den mindre komplicerede 
verden deres forældre voksede op i, nemlig med 
skolekonsulentens ord »at undervisningen skal 
lægges til rette i samarbejde med børnene«. Det 
kræver skolemodenhed!

Redaktionsudvalget

Til sidst vil vi gerne sige, at forældrene er meget 
velkomne til at komme herover og få en sludder 
over en kop kaffe og et indtryk af, hvordan stedet 
fungerer. (I forbindelse med vores 1 års fødsels
dag vil vi gerne invitere børn og deres forældre til 
kæmpe-super-bankospil lørdag, d. 1. november 
kl. 14-18.
Nærmere program vil blive udsendt.

Venlig hilsen
Poul og Svend

Fra børnehave til
børnehaveklasse
Vi personalet i »Rundhøj Børnehave« er af Rund
højskolen blevet opfordret til at udtale os om føl
gende spørgsmål
1. Børnehaveklassen og børnehavens indbyrdes 

forhold.
2. Er det godt at dele børnene.
Vores redegørelse bygger på erfaringer fra tre for
skellige stuer, som har haft børn i børnehaveklas
se på forskellige skoler.
Fælles for stuerne må vi sige at vi kun har ringe 
kontakt med børnehaveklassen. Kun i meget spe
cielle tilfælde er institutionen blevet kontaktet, 
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blandt andet angående problemer med et »fælles 
barn«. Vi kunne ønske en større kontakt til skolen, 
f.eks. et møde i begyndelsen af skoleåret med den 
pågældende børnehaveklasselærer. Mødet kun
ne f.eks. indeholde følgende.
1. Hvornår afholdes f.eks.

a) fastelavn
b) julestue 
c) skoleferier 
d) fridage 
i skolen og i børnehaven, for på den måde bed
re at kunne tilrettelægge og tilgodese, også 
børnehaveklassebarnets behov.

2. Hvordan er vores gensidige holdning til at bør
nene deltager i bestemte arrangementer i bør
nehaven og i børnehaveklassen, f.eks.
a) fastelavnsfest
b) ture, med kammerater i børnehaven på tid
spunkter, hvor barnet normalt ville være i bør
nehaveklassen.
Hvor skal barnet deltage?

3. Hvordan arbejder vi med børnene i børneha- 
ven/børnehaveklassen.

Vi mener at man gennem en sådan samtale kunne 
opbygge en forståelse og accept for hinandens 
arbejde, der ville gøre et samarbejde omkring et 
evt. opstået problem lettere.

Deling af børnene
Hvis børnene skal gå i både børnehave og børne
haveklasse, mener vi at børnene bør møde i bør
nehaveklassen fra kl. 8 til kl. 11. Dette begrunder 
vi med at børnene på denne måde kun skal indgå i 
ét fast struktureret forløb i løbet af dagen, nemlig i 
børnehaveklassen. Samtidig har vi i børnehaven 
mulighed for at indsluse børnene på en god måde 
i vores daglige rytme, hvis de kommer tilbage kl. 
11, da vi på det tidspunkt er samlet for at spise 
frokost. Børnene ved at vi venter dem og vi har der 
god mulighed for at snakke sammen, og endvide
re indgår de i de daglige gøremål omkring måltidet 
på lige fod med de andre børn. Vi har svært ved 
generelt at sige om det er godt eller dårligt at dele 
børnene, da vi har erfaret begge dele, f.eks. har vi 
oplevet børn, der kommer glade tilbage og fyldt 
med nye impulser. Dette mener vi bl.a. er et resul
tat af samværet med en gruppe børn i samme 
alder. På dette punkt føler vi ofte at børnene ikke 
hos os kan få deres behov dækket. Hos nogle 
børn oplever vi en lettere utilfredshed og en snert 
af misundelse over de ting de går glip af i børne
haven. De har svært ved at indse at det tilsvaren
de har oplevelser i børnehaveklassen, som vi ikke 
deltager i. Vi mener at dette muligvis kan skyldes 

en indskrænket voksenkontakt, som de ikke er 
vant til i børnehaven, hvor der er flere voksne til at 
give det enkelte barn en mere direkte kontakt.
Vi mener altså at det er vigtigt i hvert enkelt tilfæl
de at skønne og tage stilling til, om barnet kan 
klare dette skift i dagligdagen.
Dette var lidt om de konkrete forhold som vi ople
ver dem i dagligdagen ud fra de givne rammer, 
som ordningen med børnehaveklassen giver os. 
Hvis det ikke var helt så indgroet, at de store skal i 
børnehaveklasse, kunne man bedre i hvert enkelt 
tilfælde overveje om barnet har fået nokäf, hvad 
børnehaven kan give, har det fået lov at lege fær
digt, fået lov til at være den store på stuen og man 
kunne tage med i overvejelserne, hvilke store 
børn der ellers er tilbage i gruppen.
Fra starten var børnehaveklassen tænkt som et 
tilbud til hjemmebørn, nu er det efterhånden blevet 
så fasttømret en ordning for alle børn, at man kan 
se det som en måde at indføre en tidligere skole
start.
Egentlig oplever vi at flere forældre kun ønsker 
deres børn i børnehaveklasse, fordi de frygter de
res barn skal være det eneste nye i 1. klasse. 
Derimod er de ikke så nervøse for at vi ikke giver 
de store børn udfordringer nok til et år mere.
Desuden kræver det stor opfindsomhed fra for
ældrenes side at få de praktiske ting omkring den 
delte dag til at fungere.
Personalet i Ru nd høj Børnehave

Hvornår bør man 
begynde i skolen?
Efter tradition her i landet starter skolegangen i det 
år, hvor barnet fylder syv. Andre lande har som 
bekendt en anden tradition, men ingen har her
hjemme alvorligt foreslået at ændre på starttid
spunktet. Indførelse af børnehaveklasser har ikke 
rokket ved traditionen.
Når børn starter skolegangen som syvårige er det 
fordi, at erfaringer gennem mange år har vist, at 
på det tidspunkt er flertallet klar til at gå igang med 
at lære at læse, skrive og regne på den måde, 
som skolen griber disse ting an.
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Men det er netop flertallet af børn, der er klar som 
syvårige. Ikke alle børn. Enkelte har måske været 
parate allerede et års tid og enkelte er ikke parate, 
selvom de er syv år.
Som alle forældre ved, foregår børnenes udvikling 
ikke jævnt, men i ryk. Perioder med hastig udvik
ling afløses af perioder uden synlig og mærkbar 
forandring. Endvidere kan visse sider af udviklin
gen pludselig rende fra andre sider. I en periode 
vokser barnet måske meget uden at den talemæs- 
sige udvikling gør tilsvarende fremskridt. Det er 
næsten som hele barnets energi og opmærksom
hed er samlet om det at vokse og de nye udfor
dringer og muligheder, det giver. Til gengæld ud
vikles tale og sprog så måske derefter i en perio
de, hvor barnet ikke gror så meget. Et barn kan 
også være meget sikker i sine bevægelser, altså 
langt fremme i den motoriske udvikling, men sam
tidig stadig være meget selvoptaget og kun opleve 
verden med sig selv i centrum, altså være sent på 
vej i sin sociale udvikling.
Børnehaveklassen prøver med sit alsidige pro
gram at give alle børnene udviklingsmuligheder 
på alle de vigtige områder. Dertil prøver man at 
give lidt ekstra støtte til de børn, som på et be
stemt område for tiden er under gennemsnittet.
Skolen er indrettet på flertallet af børnene og dertil 
så fleksibel at også de øvrige børn, som enten er 
forud eller bagud på nogle områder, kan være 
med i fællesskabet.
Det er vigtigt at huske, at omend der er forskelle 
på udviklingen hos en klasse børn, så er der dog 
flest ligheder mellem disse børn. De er allesam
men børn på ca. syv år ved starten af 1. klasse. 
De er alle sammen i mere eller mindre ujævn og 
rykvis udvikling. De små forskelle, som kan iagtta
ges på et område nu, er måske udvisket i løbet af 
et halvt år. Så kan til gengæld andre forskelle vise 
sig.
Der har heldigvis aldrig været noget alvorligt ment 
tilløb til at ville sortere børnene ved skolestarten 
efter deres parathed eller modenhed. Såvel bør
nehaveklasselederne som lærerne er imidlertid 
opmærksomme på om barnet på et tidspunkt har 
brug for mere træning og støtte på et område og 
forsøger at imødekomme dette i den daglige un
dervisning. Målet er ikke at børnene udviklings
mæssigt marcherer frem i samme takt - det ville 
også være umuligt at nå - men der stiles imod at 
tilrettelægge en undervisning, hvor der er plads til 
og muligheder for børn som stort set følges ad i 
udvikling.
Problemet for børnehaveklasselederen, for lære
ren og forældrene er på den ene side at give et 

særligt skub eller lidt særlig støtte til et barn og på 
den anden side at have mod til at vente. Udvikling 
kan nok støttes, men ikke presses frem.
En særlig form af problemet er afgørelsen af, om 
et barn skal følge kammeraterne op i 1. klasse 
eller måske har bedre af at blive endnu et år i 
børnehaveklassen. Det drejer sig kun om få børn. 
På Rundhøjskolen er det vel ét barn om året, der 
giver anledning til sådanne overvejelser. Skole
psykologen bliver ofte taget med på råd. Der fin
des ingen facitliste til sådanne problemer. Vi skal 
på den ene side være klar over, at vi ikke kan 
forudsige et udviklingsforløb og på den anden side 
turde give råd om skoleudsættelse, hvis forhold 
taler klart for det.
Det er ikke i første række evnerne, der er afgøren
de. Der tænkes snarere på sådanne ting som: At 
kunne følge klassens rytme, at være tilfreds med 
at være én af tyve, som ikke kan have en voksen 
til sin rådighed hele tiden, at høre efter, modtage 
besked og gøre efter den, kunne lege indbyrdes 
uden at dominere urimeligt, at turde være med i en 
leg, at have nogenlunde styr på sin krop og sine 
bevægelser, at kunne fortælle og tale rent, at kun
ne være beskæftiget med en aktivitet mere end et 
minut ad gangen, kunne tåle at høre »du må vente 
til det bliver din tur«, og meget mere.
Det er meget få børn i børnehaveklassen der om 
foråret ikke kan disse ting i et tilstrækkeligt om
fang. Det enkelte barn der måske ikke er så langt 
på disse punkter drøftes grundigt mellem børne
haveklasseleder og forældre. Måske inddrages ta
lepædagog, skolelæge og skolepsykolog i disse 
drøftelser for at vi kan finde den løsning, der alt i 
alt skønnes bedst.
Af og til hænder det, at forældre ønsker deres 
børn i 1. klasse i det år, hvor de fylder 6. Altså et år 
for tidligt. Forældrene synes, at barnet er parat til 
skolegang og er bange for, at barnet skal spilde 
tiden, hvis det skal vente et år. Sådanne unge 
børn, der er tidligt modne til faglig indlæring klarer 
sig ofte godt netop på det faglige område senere i 
skoleforløbet, men det hænder at nogen af dem 
får svært ved at klare sig blandt kammeraterne, 
som jo er et år ældre. Det kniber hyppigt i puber
teten.
Min hovedindstilling er, at det kan være risikabelt 
at begynde for tidligt, men jeg har aldrig hørt om 
nogen, der har sat noget til ved at vente til det år, 
hvor de fylder syv. Jeg tror ikke, at et barn kan 
komme for sent i skole, men måske for tidligt.

Ole Granum
Skolepsykolog
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Børnehaveklassen
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om forventnin
ger fra skolen. Hvad skal børnene kunne, og hvad 
skal de ikke kunne?
Arbejdet i børnehaveklassen sigter mod to ho
vedmål:

1. Børnenes personlige udvikling.
2. At skabe en lempelig overgang fra hjem til sko

le, dels ved at gøre barnet fortrolig med skolen 
og skolen fortrolig med barnet.

Med hensyn til det enkelte barns personlige udvik
ling lægges særlig vægt på disse områder:

a. Barnets sociale og følelsesmæssige udvik
ling

Heri ligger naturligvis intet ønske om, at alle børn 
skal være og opføre sig ens, men kun en træning i 
dette at omgås hinanden, at opleve en gruppes 
glæder og sorger.

b. Den sproglige udvikling
Der ligger her en fornem opgave at løse - en op
gave, hvis mål gerne skulle være at lette den se
nere læseindlæring i skolen.

c. Den motoriske udvikling
Børn i 6-7 års alderen vokser meget, så allerede 
indlærte færdigheder som at holde på blyant, 
saks, pensel o.s.v. skal indøves igen; dertil bruges 
alle former for beskæftigelse: Klip - maling - sy
ning o.s.v. En time om ugen er vi i gymnastiksa
len, så også grovmotorikken stimuleres.

d. Den intellektuelle udvikling
Selv om man beskæftigelsesmæssigt tager ud
gangspunkt i aktiviteter, børnene i større eller 
mindre grad er bekendt med fra hjem eller børne
have, vil der være børn, der er »parate« til en 
intellektuel stimulering. Denne side af udviklingen 
tilgodeses gennem træning med specielle spil - 
bøger og emnearbejder som f.eks. Mig selv - san
serne - følelser - familien - bondegården - sund
usund kost, jeg kan nævne meget andet, og vores 
»skolebog« hedder »Tip-Tap-Tønde«. Dette er 
kun i meget grove træk dækkende for arbejdet, 
der udføres i børnehaveklassen, og målsætnin
gen bliver altid yderligere uddybet på de første 
forældremøder.
Det andet formål med arbejdet i børnehaveklas
sen er som omtalt at være medvirkende til en lem
peligere skolestart. Denne opgave løses i samar

bejde med de lærere, der har 1. klasse i øjeblikket, 
ved besøg m.m., og her på skolen er børnehavek
lasserne altid blevet godt modtaget i klasserne. 
Børnehaveklasserne deltager jo også på lige fod 
med skolens øvrige elever i alle arrangementer, 
så de mærker, de hører til på skolen. En fordel er 
det også, at de kender tandlægen, skolelægen, 
kontorpersonalet, nogle af de øvrige lærere samt 
de forskellige lokaler på skolen, inden de starter i 
1. kl.
Med hensyn til samarbejdet med de lærere, der 
skal overtage børnene, har det nogle gange været 
skuffende. Det er ikke mange, der spørger om, 
hvad vi har arbejdet med i det år, børnene har 
gået i klassen; men de generelle spørgsmål lyder:

a. Kan børnene sidde stille på deres pladser 
b. Kan de forstå at udføre en kollektiv besked? 
c. Kan de fungere i en gruppe?
d. Kan de koncentrere sig om en aktivitet i længe

re tid?
e. Kan de udtrykke sig sprogligt både frit og ud fra 

billeder?

Jeg kan kun svare, at det håber jeg, for det skulle 
de gerne have lært gennem alle de aktiviteter, vi 
har været igennem i årets løb. Når børnene har 
gået i 1. klasse et stykke tid, viser det sig, at de 
fleste lærere er meget interesserede i de observa
tioner, jeg har gjort omkring den enkelte elev.
Nu lidt om hvad børnene ikke skal kunne: Direkte 
indlæring af bogstaver, læsning og regning finder 
ikke sted i børnehaveklassen. De fleste 6-7 årige 
er endnu ikke modne til egentlig skolemæssig ind
læring. En sådan indlæringsproces kan også have 
en direkte skadelig virkning på børnene, da lære
ren i 1. klasse sikkert vil benytte sig af en anden 
metode, end den der er blevet brugt i børnehavek
lassen. Vi har dog forskellige spil med tal og bog
staver til fri afbenyttelse i klassen, og hvis børnene 
spørger om navnene på tal og bogstaver, får de 
naturligvis også et svar.

Pia-Lill Jensen
Børnehaveklasseleder
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Forskelle og 
ligheder mellem 
børnehaveklassen 
og 1. klasse
Forskelle og ligheder mellem børnehaveklassen 
og 1. klasse

1 . klasse eleverne kommer næsten uden undta
gelse fra børnehaveklasserne. Arbejdet i børne
haveklassen er ikke udtrykt i en formålsparagraf, 
men i paragraf 10, hvor det fremgår, at børnene 
beskæftiges med leg og andre udviklende aktivite
ter - dog gives ikke en egentlig systematisk tilret
telagt undervisning, svarende til undervisningen i 
1. klasse. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige 
med skolens daglige liv.
Vi vil ikke komme nærmere ind på arbejdet i bør
nehaveklassen, da det ikke er vort område, men 
betone, at undervisningsforløbet for den egentlige 
systematisk tilrettelagte undervisning, som elever
ne modtager i 1. klasse, bliver planlagt og tilrette
lagt ud fra nogle generelle og specielle forudsæt
ninger. Til de generelle forudsætninger, der afstik
ker de løse rammer, hører folkeskolens formål
sparagraf, der lyder:
Folkeskolens opgave er i samarbejde med foræld
rene at give eleverne mulighed for at tilegne sig 
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og ud
tryksformer, som medvirker til den enkelte elevs 
alsidige udvikling, d.v.s. elevernes personlighed
sudvikling, den intellektuelle - den følelsesmæssi
ge - den fysiske og den sociale udvikling.
Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe 
sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksom
hed, at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde 
sin fantasi og opøve sin evne til selvstændig vur
dering og stillingtagen.
Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og 
medbestemmelse i et demokratisk samfund og til 
medansvar for løsningen af fælles opgaver. Sko
lens undervisning og hele dagligliv må derfor byg
ge på åndsfrihed og demokrati.
Foruden formålsparagraffen har hvert fag sit for
mål, som er en uddybning af det overordnede for
mål i forhold til det bestemte fag. Kommunen har 
også en læseplan, der skal følges.
Undervisningen tager sit udgangspunkt i elever
nes sprog og begrebsverden og satser i første 
omgang på at udvikle den mundtlige udtryksfær

dighed. En mangelfuld udviklet begrebsverden vil 
give elever vanskeligheder med at klare skolear
bejdet. Det er en fordel, at dette arbejde er påbe
gyndt i børnehaveklassen gennem de aktiviteter, 
børnene har været beskæftiget med både på det 
faglige og på det sociale område. Det har givet 
eleverne en fortrolighed til skolen og dens ar
bejdsform.
Desuden mener vi også, det er af største vigtig
hed, at der har været kontakt mellem børnehavek
lasselederen og 1. klasselærerne og også mellem 
klasselæreren og børnehaveklassebørnene før 
sommerferien - at disse parter har truffet og talt 
med hinanden flere gange. En lempelse af over
gangen til skolen er det også, at børnehaveklas
selederen ofte er tilstede i timerne den 1. uge efter 
sommerferien. Vi mener, at eleverne derigennem 
føler sig trygge og ikke føler det som en brat over
gang til en ny verden. Hvordan er denne nye ver
den så:

- Eleverne er forskellige - derfor skal de behand
les forskelligt for at nå et mindste fællesmål (un
dervisningsplanen for 1. klasse). Alle skal arbej
de så godt som muligt.

- Eleverne skal hjælpe hinanden. Det være sig i 
timerne som i frikvartererne. Derfor er det vigtigt 
at arbejde med noget, hvor alle elever kan bi
drage med egne erfaringer, og hvor de kan gøre 
brug af andres erfaringer. Bogstavkendskab 
kan udnyttes. De fleste børn har lært at »tegne« 
deres eget navn.

Når de skal skrive en kort tekst i begyndelsen af 
skoleforløbet, kan de nogle bogstaver - og der
med hjælpe andre med at skrive dem. Det bliver 
derved en fordel for hele klassen.

- Eleverne er klar over, at når én taler, skal resten 
lytte.

- Eleverne skal vide, at de kan lære noget af alle 
de andre. I 1. klasse er der endnu ikke mange 
ting, de selv kan vælge - som de delvis har 
været vant til. Klassens time ligner børnemødet. 
Vi har dog desvære mindre plads til at udfolde 
os på og intet køkken.

- Vi har kun lidt tid til leg - til at trøste eller »holde 
af hinanden«.

Vi mener - uden at sige det generelt - vi holder os 
til Rundhøjskolen, at 1. klasse fortsætter, hvor 
børnehaveklassen slap.

Grete Brændgaard Lisa Kluss
Klasselærere i 1. klasse



8 tema - indskoling - skolestart

Nye muligheder i 
begynder
undervisningen
Af Leif Danielsen 
skolekonsulent i småbørns- 
undervisning.
Med vedtagelsen af den nye folkeskolelov af 26. 
juni 1975 er der åbnet for en anden måde at orga
nisere undervisningen i visse fag i 1. og 2. klasse 
på. Den nye mulighed er udtrykt i lovens § 4, stk. 
3, hvori det hedder:

»Undervisningen i dansk, regning/matematik, 
idræt, formning og musik kan tilrettelægges 
som ikke-fagdelt undervisning på 1. og 2. klas
setrin.«. ..

Denne nye mulighed må vel ses som en konse
kvens af et udbredt ønske om at skabe lidt større 
sammenhæng i det arbejde, der skal foregå i bør
nehaveklasse samt 1. og 2. klasse. Der er fremført 
mange argumenter for det hensigtsmæssige i at 
organisere undervisningen »ikke-fagdelt«. Det er 
for det første muligt at skabe en blidere overgang 
fra børnehaveklassens »en-lærerprincip«, som jo 
er et indirekte udtryk for, at der i børnehaveklas
sen er gennemført mulighed for fuldstændig »fag- 
integrering«, idet børnehaveklasselederen er den, 
der alene formidler eller forestår samtlige aktivite
ter i børnehaveklassen.
Et andet argument for, at den »ikke-fagdelte« un
dervisning kan forekomme mere hensigtsmæssig 
i de første skoleår, er den kendsgerning, at i hver
dagsagtige situationer tænker og oplever hverken 
børn eller voksne i fagligt afgrænsede områder. 
Hvorfor da splitte skolen op i fag?
Endelig kunne også nævnes det synspunkt, at 
den »fag-opdelte« måde at arbejde på ikke yder 
nogen støtte til barnets integration af viden. Man 
lærer barnet at tænke i fag, hvilket måske på læn
gere sigt vil fremme en »en-øjet« specialisering. 
Hvorledes alt, hvad der ligger i ovennævnte be
greber, skal gribes an, må der være diskussion 
om mellem en klasses lærere og dens forældre
kreds.
En konsekvens heraf må herefter være, at der må 
være åbenhed om, at det, der sker i skolen, er en 
realisering af nogle muligheder, som er valgt 
blandt flere forskellige. Eksempler herpå kan altså 
være valg af undervisningens organisering og her
med også valg af det undervisningsmateriale, en 

klasse skal anvende. For de fleste forældre opfat
tes det måske som noget næsten lovbestemt, hvil
ket materiale der skal anvendes, f.eks. en forlags
læsebog.
For lærerne kan der naturligvis ligge flere og for
skelligartede begrundelser bag et konkret valg. 
Det kan være økonomiske, det kan være indlæ
rings-teoretiske, det kan være ideologiske, (hvad 
handler f.eks. læsebogsteksterne om?), eller det 
kan være metodiske. Pointen er, at disse begrun
delser må se dagens lys, at det må gøres klart, at 
der kan foretages alternative valg med forskellige 
begrundelser.
I lyset af ovenstående bliver det således inspire
rende at diskutere de nye muligheder med foræld
rene. På nuværende tidspunkt er det rent formelle 
i orden: lærerråd og skoleråd og skolenævn har 
vedtaget - såfremt de enkelte lærere måtte ønske 
det - at § 4, stk. 3 - i to eller flere fag, i kortere eller 
længere perioder - kan bringes i anvendelse.
Med i billedet må også to andre nyskabelser i fol
keskoleloven, nemlig formålsparagraffen (§2) og § 
16, stk. 4, hvori det i sidstnævnte hedder:

»Undervisningens nærmere planlægning og 
tilrettelæggelse, herunder valget af undervis
ningsformer, -metoder og -stof, skal i videst 
muligt omfang foregå i samarbejde mellem 
læreren og eleverne.«

Der er nok at tage fat på.
Velkommen til løsning af den fælles opgave.

Syng, syng, syng 
og vær glad...
Starten på Rundhøjskolens forældre- og lærerkor 
fortaber sig efterhånden i en fjern fortid. Siden er 
mange nye forældre og lærere kommet til, og 
tiden er måske nu inde til at fortælle lidt om korets 
oprindelse og idé i det håb, at endnu flere forældre 
og lærere kunne få lyst til at være med! Altså: Der 
var engang en stor cement-skole, der skulle ind
vies lidt festligt. Til det brug skrev nogle forældre 
en kantate, og skoleinspektøren samlede til frem
førelse af kantaten et orkester, et »minikor«, et 
»lilleputkor«, et skolekor, et gymnasiekor og et for- 
ældrekor. Det var slet ikke småting, og det blev en 
meget festlig indvielse, Rundhøjskolen fik!
I kantatens finale sang forældrekoret bl.a. følgen
de vers:
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Mel.: Blæsten går frisk...
Barnet og ungdommen famler om støtte, 
selv om der trodses og siges nej.
Sammen med skolen vi prøver at knytte 
bånd til hverandre og finde vej.
Hvor mere kontakt er en hovedsag, 
kun dér kan vi mødes i fælles tag.

Så spændende havde arbejdet med kantaten væ
ret, at Rundhøjskolens forældre- og lærerkor me
get hurtigt derefter blev en realitet, først og frem
mest takket være PP’s initiativ og engagement i 
sagen og naturligvis med PP som dirigent. Ideen 
med koret var - meget apropos verset fra kantaten 
- at her kunne være endnu en - blandt mange 
andre - samarbejdsmulighed mellem hjem og 
skole - og samtidig er det jo dejligt at synge!
Den 8. oktober var det 14 år siden, skolen blev 
indviet. I den forløbne tid er der »knyttet bånd« og 
»taget fælles tag« i koret. Lærere og forældre læ
rer hinanden at kende i koret eller ved skolens 
fester og arrangementer, som koret ofte deltager i. 
Alene det at have sin gang på skolen fast hver uge 
betyder meget, man kan ikke undgå at følge med 
i, hvad der p.t. sker på skolen o.s.v. Men hvis 
denne side af koret stadig skal have betydning, er 
det nødvendigt med tilgang af nye forældre med 
børn i skolen. Det er derfor meget glædeligt, at 
tilgangen netop i år har været fin.

Sangen er det, vi samles om, og hvad har vi ikke 
sunget gennem årene? Vi har tumlet med Bach og 
Mozart, Bellmann-sange og negro-spirituals. Dan
ske sange og salmer har vi arbejdet meget med, 
og ind imellem har vi dramatiseret lidt, når vi har 
taget fat på en af de gamle operetter eller synge
spil. Alt dette har givet en utrolig masse spænden
de oplevelser - der var de sjove prøver til »En 
søndag på Amager«, den hyggelige »Jul i Nødde
bo præstegård«, hvor vi var ved at vælte kulisser
ne, eller hin uforglemmelige aften, da vi deltog i 
Odd-Fellow-logens julekoncert i Domkirken. Der 
er også vore månedlige kaffe-aftener på lærervæ
relset, hvor der bliver tid til at sludre o.s.v., o.s.v. 
Planerne for vinteren 1980/81 omfatter foreløbig 
deltagelse før jul i Luciakoncerten på skolen og 2 
jule-kirkekoncerter og efter jul i skolens forårskon
cert, et par plejehjems-besøg og et »syng sam- 
men«-arrangement i Vejle.
Skulle en eller anden »forælder« eller lærer have 
fået lyst til at være med, så er hensigten med dis
se linier opnået, og I vil blive mødt med et hjerteligt

Velkommen onsdag kl. 19.30 i sangsalen!

Else Marie Pedersen

PS. Vi kan bruge alle stemmer, men vi har særlig 
brug for basser! Lige efter nytår begynder vi på et 
nyt program.

Forældredage
To gange om året, i november og april, har skolen 
pligt til at kontakte forældrene, enten i form af for
ældrekonsultationer eller ved meddelelser til 
hjemmene. For nogle forældre er det en tilfreds
stillende kontakt, men i skolenævnet synes vi, at 
der skal være mulighed for at komme lidt tættere 
ind på skolens dagligdag for dem der har tid og 
lyst.
I nogle klasser eksisterer der allerede ordninger, 
men for at alle kan blive stillet lige, bad vi lærerrå
det om at drøfte sagen. Der synes at være 3 mo
deller. Den første er en stående invitation, det vil 
sige at forældrene, sædvanligvis efter telefonisk 
aftale med klasselæreren, kan komme en hvilken 
som helst dag og følge undervisningen. Den ord
ning vil nok ikke medføre mange besøg og kan 
måske opfattes som lidt kontrollerende, og er må
ske heller ikke særlig behagelig for de pågælden
de forældres børn. I følge den anden model udby

der klasselæreren en nærmere afgrænset perio
de, og det vil nok i højere grad give det lille skub 
der for de fleste skal til, før de dukker op på arena
en. Den tredie model går på, at alle forældre får 
tildelt en bestemt tid, 1 eller 2 dage, som er »de
res«. Til alle modellerne hører det tilbud eller den 
forpligtelse, at man udover at få lejlighed til at iagt
tage hele klassen og ikke kun ens egen pode kan 
få lov at være lærerens forlængede arm og lige
frem være til nytte!
Hver klasse skulle i løbet af oktober måned for
handle sig frem til den måde den ville organisere 
forældredage på, og skoleinspektøren skulle der
efter forelægge resultaterne som en indstilling til 
skolenævnet på dets møde i november. Det ende
lige resultat kendes derfor ikke endnu, men vil bli
ve meddelt i næste nummer af bladet.
Vi håber at forældrenes interesse for skolen på 
denne måde kan styrkes, og vi tror at også elever
ne kan få udbytte af sådan en ordning.

Skolenævnet
v/Lene Sepstrup
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Nyt fra skolen
Skolegården har fået en gevaldig ansigtsløftning: 
Væggene rundt om gården er blevet festligt male
de efter en konkurrence, hvor de vindende klasser 
fik lov til selv at male væggene, der er stillet nye 
legeredskaber op, beplantningen i gårdens »ha- 
veparti« bliver frisket op. (Vi kan så bede til og 
håbe på, at børnene har sans for, at det grønne er 
godt for øjnene - og behandler beplantningen der
efter!) og som det sidste: Vi får rådhus-vin op ad 
den store nordvæg på hallen. Se iøvrigt andet
steds i bladet herom.

Skolen har holdt tre aktivitetsdage, hvor den nor
male undervisning blev suspenderet til fordel for 
aktiviteter af mange forskellige slags: Nogle elever 
- blandet imellem hinanden fra bh-klasserne til 10. 
klasse - lavede en hel musical, andre stod for 
udsmykningen af skolen og Addit-Rundhøj, andre 
igen byggede akvarier og drager, nogle fandt på 
lege og aktiviteter inde og ude i frikvartererne, en 
flok tog ud i det blå, en hel del var tandlæger og 
skolelæger for en kort tid, en gruppe prøvede på 
at få ordnet forholdene omkring skoleboden og 
lavede produkter, som så blev solgt til kammera
terne, og endelig var der en flok, som dækkede 
alle begivenhederne med films, skoleradio, lysbil
leder og en daglig avis. Vi kom hinanden ved i de 
dage. Den eneste skuffelse, der var at spore, var, 
at vi ikke denne gang - som sidst - havde lavet 
vort eget pengesystem! Det har åbenbart sat sine 
tydelige spor hos dem, der var med sidst!

Rygetilladelse på skolen er stadigvæk betinget af 
hjemmets tilladelse, et rygekort (med foto) og et 
løfte om, at rygningen kun foregår i det store frik
varter og kun på den plads, der er anvist dertil. Vi 
søger stadigvæk efter et egnet lokale, men har 
ikke fundet det endnu.

Eleverne i 9. og 10. klasse var på uddannelses
orientering .mandag d. 27. oktober: Eleverne var 
inddelt i hold (efter eget ønske), der besøgte for
skellige uddannelsessteder: Teknisk skole, han
delsskolen, EFG-uddannelserne, specialarbejder
skolen m.m. Det er vor fornemmelse, at denne 
dag var meget givende for eleverne.

Skolen har med megen ære deltaget dels i Århus
skolernes fælles idrætsdag, hvor 6. drenges fod
boldhold blev nr. 2 i deres pulje, 8. kl. piger blev nr. 
4 i håndbold, mens 10. kl. piger blev nr. 1 og får en 
pokal overrakt snarest, og dels i »Ekstra-biadet-s 
landsomfattende fodbold-turnering, der startede 

med ca. 800 hold. Vi holdt ved, indtil der kun på 
landsplan var ca. 30 hold tilbage, og vi måtte bøje 
os i en kamp mod Langå, men først efter omkamp 
og straffespark-konkurrence.
Vi gratulerer med de fine resultater!
Før ferien sluttede vi festligt af i hallen med med
delelser og fællessang. For at undgå, at papirerne 
blev spredt over hele salen, lovede vi, at der ville 
blive trukket lod om nogle bogpræmier blandt 
dem, der efter ferien afleverede deres sedler på 
skolen! De heldige blev:

Søren Colstrup, 1 a
Pernille T. Eriksen, 1a
Jesper Maintz Andersen, 1b
Dorte Berg, 3a
Thomas Christoffersen, 4a
Benny Thoren, 5a
Lene Nielsen, 5b
Dorthe Larsen, 7b
Bjarne Jensen, 7b
Joan D. Nielsen 8a

Skolens Lucia-koncert finder sted lørdag d. 13. 
december kl. 15,00-18,00. Den bliver som sæd
vanligt lagt an på, at hele familien kan være med, 
og vi venter selvfølgelig fuldt hus den dag. Sæt nu 
allerede rødt kryds i kalenderen ved den dag og 
hold den fri til festen!
Kor og orkestre har ellers fuldt op at gøre i denne 
tid. Blæserne spiller tidligt og silde til alskens fest
ligheder, U-noderne skal synge på Tranbjergvæn- 
ge onsd. d. 17. december, og Forældre- og lærer
koret skal medvirke ved julekoncerter i Mølle
vangskirken d. 9. december og i HOlme kirke d. 
10. december, så der er aktivitet for alle pengene!

Lad os også for en ordens skyld præcisere, at 
juleferien i år ligger fra tirsd. d. 23. december til 
søndag d. 4. januar, begge dage inclusive. Det 
forlyder - men uofficielt - at de to dage, som sko
leåret skal afkortes med p.gr. af ferieforlængelser
ne til lønmodtagerne, vil komme til at falde på 
mand. d. 22. december og fredagen efter kr. him
melfartsdag. Men det kommer der jo nok besked 
om til den tid! Men fastelavnsferie er der altså ikke 
i 1981!

Finn Anbo blev pr. 1. oktober udnævnt til vicein- 
spektør ved Strandskolen. Skolen her vil savne 
hans dygtige, loyale og initiativrige arbejdskraft 
gennem 11 år, men ønsker ham selvfølgelig alt 
godt i hans nye stilling. I hans sted er indtrådt Emil 
Jensen, som netop kom fra et fast vikariat på 
Strandskolen.

P. Pedersen
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De nye lærere
Grete Brændgaard, dim. 1974 fra Th. Langs se
minarium i Silkeborg. Derefter har hun vikarieret 
forskellige steder, sidst ved Sølystskolen, hvor 
hun har været fast vikar gennem tre år.
Grethe Brændgaards liniefag er historie og religi
on, men hun har flere kurser, bl.a. i tysk, og hen
des specialer er de store børn og specialundervis
ning, men gennem hendes vikartid er hun blevet 
interesseret i at undervise mindre børn.
Grete Brændgård er klasselærer i 1b, men har 
desuden timer i formning og orienteringsfag i 3. og 
6. klasse.

Joan Jeppesen er egentlig ikke ny her på stedet. 
Dels har hun, mens hun læste på Marselisborg 
seminarium, hvorfra hun dimitteredes i januar i år, 
haft en del vikararbejde her ved skolen, og desu
den overtog hun Karen Mette Smalbys embede, 
da hun rejste til Nr. Nissum til nytår.
Joan Jeppesens liniefag er dansk og hjemkund
skab, så hun har helt naturligt fået klasselærer
funktionen i 2a, en del hjemkundskabs- og tyskti
mer, samtidig med, at hun har timer i skolens nye 
læseklasse, da hendes speciale er C (Specialun
dervisning.

Lisa Kluss blev færdig som lærer fra Århus semi
narium i år. Hun stammer fra Sønderjylland og har 
naturligt valgt tysk og dansk som liniefag. Hendes 
speciale er større børn. Hun har før læreruddan
nelsen været ansat i speditionsbranchen og har 
deltaget aktivt i og taget kurser i forskellige former 
for idræt.
Lisa Kluss er klasselærer i 1a, men har også ma
tematik i Ib, og desuden har hun en del tysk- og 
idrætstimer.

Poul Barslev har afløst Ib Dalsgaard som fritids
pædagog ved centerklasserne (specialklasser for 
børn med særlige indlæringsvanskeligheder). Han 
er egentlig udlært maskinarbejder, men begyndte 
så en uddannelse som fritidspædagog ved Jydsk 
Fritidshjems-seminarium her i Århus, hvor han 
blev færdig i 1970. Siden har han haft arbejde på 
en byggelegeplads, forskellige fritidshjem og ung
domsklubber, og sidst har han været ansat ved 
behandlingshjemmet »Dalgården«.
Poul Barslev hjælper til i centerklasserne, når bør
nene skal have hjælp med praktisk arbejde af for
skellig art.
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Arne Lorenzen Bruhn blev færdig i år fra Tønder 
seminarium med liniefagene dansk og historie og 
med større børn som sit speciale, så det var helt 
naturligt, at han fik hovedparten af timerne i det 
nye fag historie, og desuden blev han klasselærer 
i 8b. Han har selvfølgelig også fået en del tysk
timer.
Arne Lorenzen Bruhn var handels- og kontorud
dannet, før han begyndt på studiet som lærer.

Helge Sørensen kom her til skolen fra Fryden- 
lundskolen, hvor han i sidste skoleår var fast vikar. 
Han blev færdig som lærer i 1979 med liniefagene 
tysk og samfundsfag og med speciale B (større 
børn). Han har gået på Århus seminarium, men 
stammer fra det sønderjyske. Han har beskæftiget 
sig med mange ting, inden han kom på seminariet. 
Han er blevet klasselærer i en 2., klasse og har 
desuden på sit skema tysk, geografi og biologi i en 
7. klasse samt historie og samfundsorientering i 8 
kl.

Henning Greve, der blev dimitteret fra Århus se
minarium i år, er blevet ansat som fast vikar ved 
skolen for dette skoleår, har idræt og tysk som 
liniefag og interesserer sig først for arbejdet med 
større børn. Henning Greve skal foruden sine ti
mer i idræt og tysk også påtage sig at vikariere for 
lærerne under sygdom og andet fravær, og - hvis 
der ikke er vikartimer at besørge - hjælpe til, hvor 
det måtte ønskes.

Erik Jeppe Jeppesen er heller ikke ny her på 
stedet, idet han jo sidste år var tilknyttet skolen 
som fast vikar. Nu er han blevet »sin egen herre« 
med timer i den nye læseklasse og i centerklas
serne først og fremmest. Det kommer af, at han 
har haft speciale C (specialundervisning) og li
niefagene geografi og formning på Marselisborg 
seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1979.

Emil Jensen trådte pr. 1. oktober ind i Finn Anbos 
skema, hvorpå var timer i matematik i 8. og 9. kl., 
en del obs- timer samt støttetime i matematik på 8. 
klasse-trinnet.
Hertil er kommet en 5. kl. i musik. Carl Emil kom 
fra Strandskolen og »byttede således gårde« med 
Finn Anbo.
Emil Jensen blev færdig fra Marselisborg semina
rium i 1979 med dansk og geografi som liniefag og 
specialundervisning som speciale. Han er mate
matisk student med musik på linie og har kursus i 
musik og dramatik.
Vi byder Emil Jensen og alle de andre nye hjerte
ligt velkommen her og håber på et godt og frugt
bart samarbejde til gavn for alle parter her!



forældre- og lærerforeningens blad 13

Nyt fra skolenævnet
I skolenævnet har vi holdt 2 møder i det ny skole
år. Desuden har nogle af nævnets medlemmer 
deltaget i forældremøder i de klasser de er tilknyt
tet for at fortælle om skolenævnsarbejdet og for at 
gøre opmærksom på, at vi er til for at blive brugt af 
forældrene. I pamfletten »Nogle oplysninger om 
skoleåret 1980/81 kan man se, hvem der er kon
taktperson for hvilke klasser.

På det første møde efter sommerferien skulle vi i 
lighed med de øvrige århusianske skolenævn ud
tale os om et udkast til den fremtidige specialun
dervisning i Århus amt i de næste 10 år. Efter at 
særforsorgen er blevet lagt ud til amterne er det 
nu et spørgsmål, hvor meget man skal forsøge at 
integrere børn med forskellige handicaps i folke
skolen. Hvad er bedst for børnene, både de handi
cappede og de ikke-handicappede, hvilke midler 
kan skolerne få til at løse opgaven osv.

Det er et stort og vigtigt emne, og i lighed med 
andre skolenævn var vi enige om, at der var givet 
os alt for kort tid (sommerferien!) til grundigt at 
vurdere de 3 forslag der var udsendt. Vi var også 
lidt betænkelige ved hvilken rolle der var tildelt 
skolenævnene i dette spil. Men umiddelbart kunne 
et flertal dog gå ind for det mest vidtgående for
slag, det vil sige så stor en integration som muligt, 
ganske vist med den bagtanke, at med den hastig
hed udviklingen på dette område bevæger sig i 
dag, vil der gå meget lang tid, inden hensigten 
med forslaget er opfyldt. Et mindretal gik ligesom 
lærerne ved skolen ind for et mindre vidtgående 
forslag, der svarer til en integration ca. som i dag, 
men bevarer flere specialskoler end det første 
forslag.

Skolenævnet har haft besøg af en erhvervsvejle
der fra Arbejdsformidlingen, der fortalte om sit ar
bejde, bl.a. om forsøg på at finde beskæftigelse til 
elever der ikke fuldfører deres skolegang. Skolen 
og skolenævnet følger jo hver enkelt af disse ele
ver, og det er vigtigt at vide, hvad der gøres for at 
finde uddannelse og beskæftigelse til dem.
Vi har diskuteret spørgsmålet om forældredage og 
bedt lærerrådet tage emnet op. Se omtale andet
steds i bladet!

På skolenævnets vegne
Lene Sepstrup

Nyt fra»Addit 
Rundhøj«
Noget om et fællesskab
Rundhøjskolens elever, lærere og forældre har i 
Addit et hus til fælles glæde. Lejrskolen er skabt 
ved stor indsats af såvel tidligere som nuværende 
forældre, lærere og elever ved Rundhøjskolen. 
Det har givet en fælles glæde, men dette forhold 
betyder også et fælles ansvar for, at lejrskolen 
bruges i den positive ånd, den er skabt. Jo mere I 
bruger Addit Rundhøj, des bedre kan vi sammen 
gøre den.

Noget om Fundats
»En fundats er et dokument, der indeholder ho
vedbestemmelserne for en stiftelse, et legat eller 
lignende institutions virksomhed«. Fundatsen for 
Addit Rundhøj indeholder også sådanne regler. 
En af hovedreglerne (§ 5) er nu ændret, således at 
vi fremover overfor vore lejere må præcisere, at 
hovedformålet med leje af og ophold i Addit Rund
høj skal være af ideel karakter. Lejrskolen er vel
egnet til familie- og børnegrupper, hvor formålet 
med opholdet er af pædagogisk og rekreativ art. 
Man kan altså ikke mere leje Addit Rundhøj til 
formål så som familiefester, selskabelige sam
menkomster og lignende.

Noget om driften
Vore indtægter kommer i hovedsagen fra de ek
sterne og interne lejere, der til enhver tid benytter 
Addit Rundhøj. Udlejningssituationen er nogen
lunde tilfredsstillende. Vi i styrelsen kunne dog øn
ske, at hver klasse på Rundhøjskolen havde 
mindst et besøg i Addit på sit program, efterår eller 
forår. Normalt modtager vi også hvert år et tilskud 
fra Forældre- og Lærerforeningen. Efterhånden 
som vor økonomi er bedret, er den tanke opstået, 
om dette tilskud i fremtiden kunne fordeles på de 
enkelte klasser som et tilskud til transporten til et 
ophold i Addit Rundhøj. Sparede udgifter er et an
det væsentligt bidrag til en bedring af driften. På 
denne side har styrelsen og dens hjælpere i tidens 
løb bidraget velvilligt og uegennyttigt. Senest har 
vi holdt arbejdsdag den 5. juni og 5. oktober i år, 
ligesom det løbende tilsyn og udskiftningen er i 
god gænge.

Noget om åbent hus og julemik
Styrelsen vil altid gerne se så mange som muligt 
af lærere, elever og forældre i Addit Rundhøj. Der
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for inviterede vi også gerne alle disse venner af 
huset til at se indenfor Den 12. oktober løb et så
dant arrangement af stabelen. Der var underhold
ning ved skolens egne i såvel sang som spil. En 
skovvandring og plantning af skoleskov var også 
indlagt i programmet. Det blev en fin dag helt igen
nem! Senere på året, i weekenden 6. el. 7. decem
ber arrangerer styrelsen en julemik, hvortil invita
tion senere vil fremkomme.
Noget om minilopper
Når vore børn og unge opholder sig i Addit, er der 
et naturligt behov for aktivitet. Megen af denne 
aktivitet kan udfoldes i samværet og i skoven. Om
kring huset er der fodboldbane og have, hvor der 
kan leges. Styrelsen har senest diskuteret, om der 
også er grundlag for en udbygning af aktivitetsmu
lighederne med cykler, en trækvogn, en skrivema
skine, en duplikator samt opstilling af enkle lege
redskaber i haven. Er der forældre eller lærere, 
der har mulighed for at hjælpe os med sådanne 
minilopper i utide, hører vi gerne herom.
Noget om fremtiden
Addit Rundhøj har altid store ønsker på sin liste. 
Der er behov for udskiftning af møblement i spise
stue og i pejsestue. Brusekabiner ønskes i stedet 
for badekar. Flere toiletter. Alrum i form af en til
bygning, hvor nu gamle udhuse findes. Senest er 
vi i styrelsen begyndt at overveje, om vi ikke sna
rest bør få investeret overskuddet fra loppemarke
det i 1979 i et alrum i form af et fritidshus i træ, der 
vil kunne opføres for 30-35.000 kr. Bruger vi pen
gene nu, vil elever, lærere og forældre, som har 
bidraget med frivilligt arbejde, tidligere end ellers 
få et udbytte af deres indsats. Venter vi, så bliver 
pengene mindre værd, og elever og forældre mi
ster tilknytningen til skolen inden. Styrelsen vil na
turligvis til delvis eller hel finansiering af nogle af 
de store ønsker også ansøge forskellige fonds om 
tilskud.
Benyt Addit Rundhøj. Der er brug for den.

Niels Cramer

En hilsen
Jeg håber, I har modtaget en hilsen fra Forældre- 
og Lærerforeningen angående medlemskab af 
foreningen. Husk at indbetale 25,- kr., som er det 
årlige kontingent!

Den 29. september havde vi en dejlig aften med 
»Familie-Folkedans«, blot mødte der alt for få op. 
Men vi prøver igen efter nytår.

Andespil blev igen i år afholdt; det blev mandag 
d. 27. oktober kl. 19.00. Dette var den årligt tilba
gevendende begivenhed, som blev en rigtig fami
lieaften.
Skolegårdens fornyelse har vi også medvirket 
til, både økonomisk og gennem frivillig arbejd
skraft. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
de forældre, som har hjulpet, tak for hjælpen.
Gymnastik for kvinder finder sted om manda
gen. Holdene er meget velbesøgte og ledes af fru 
Inger Haugaard.
Foreningen har besøgt Amtscentralen for Under
visningsmidler. Her er der muligheder, som skolen 
ikke har.
To repræsentanter fra foreningen deltog i et »Sko
le og Samfund«s kursus i Herning den 1. no
vember.
Vi prøver på at være aktive i skole-hjem-samar- 
bejdet. Har du noget, som du mener, vi skal tage 
op, hører vi meget gerne fra dig! Slut op om vores 
arbejde i FOLF!

Venlig hilsen
Tove Colstrup

Inde-ude-udvalget 
beretter:
Skolegårdens første fase er fornyelser er over
stået.
Vi vil gerne sige tak til elever og lærere for den fine 
udsmykning af de indvendige vægge i gården. Det 
er hele kunstværker! Ligeledes vil vi gerne sige 
tak til de forældre, som har været os behjælpelige 
med den øvrige indretning af skolegården.
Vi håber nu på, at parkvæsenet vil plante noget i 
de områder, som vi har planlagt.
Udvalget tager så fat på det næste, vi skal i gang 
med. Spørgsmålet er blot, hvornår vi får midler til 
at videreføre arbejdet i gården. Vi vil naturligvis 
også se på, hvad vi kan gøre indendørs. Vi er altid 
modtagelige for gode ideer!

På udvalgets vegne
Johs. Colstrup

HUSK!
Lucia koncerten 
lørdag den 13. december 
kl. 153°-18°
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Aktivitetsdage
Uddrag af »avisen« mediaholdet 
udsendte hver dag i de tre dage...

Så er emnedagene ved at slutte og vi skal for 
sidste gang i hvert fald i denne omgang synge og 
lege, spise varme deller, lave drager, sminke os, 
gøre skolen pænere, lave avis, tage på udflugt, 
optage film, lege med båndoptager, være sam
men med andre end dem man altid er sammen, 
opleve læreren lidt anderledes o.s.v., o.s.v.
På mandag efter ferien skal vi igen have geografi 
og matematik og tysk, igen høre klokken ringe kl. 
8.00 og 8.45 og 8.55 etc.
Igen skal vi gabe og komme for sent og glemme 
tingene, sige »sgu« til læreren, og vente på at 
klokken bliver 14.
Vores ønske på avisredaktionen er håbet om at 
vores hverdag må blive smittet af nogle af de man- 
gQ_gode aktiviteter som er opstået i disse 3 dage. 
Hvem siger at skolen skal være som den altid har 
været.

Længe leve 
skoleboden
En af de ting som virkelig har været godt ved den
ne emneuge har været skoleboden.
De har præsteret et kæmpe stykke arbejde med at 
lave en masse mad.
Det ser ud til at skoleboden skal fortsætte på en 
eller anden måde efter ferien og det lyder jo inter
essant.
I forbindelse med dette har skolebodsgruppen la
vet et spørgeskema som er uddelt her i formid-

Besøg hos skolelægen i gruppen «Krop og sundhed« (en äf eleverne erpå briksen,

»-Tage på udflugt-« (her på Flosenholm slot).
dags og som de beder folk om at udfylde. Det 
drejer sig om udvalget og man kan ønske følgen
de: Juice, youghurt, frugt, gulerødder, en varm fri
kadelle, minirugbrød og salat og nederst er der 
plads til at skrive flere ønsker.
Vi på avisredaktionen vil gerne opfordre alle til at 
komme med ideer til hvad der skal være i frugtbo
den, og beder alle om at støtte den, således at vi 
kan få et sted hvor vi kan gå ned og få lidt godt at 
spise.

Meninger 
om emnedagene
Marek fra 9b og Mads fra 8a var inviteret op i 
pressecentret, fordi vi havde en fornemmelse af, 
at de syntes disse emnedage var noget »værre 
åndssvagt noget«.
Marek: Jeg troede mest det var noget med ud i det 
blå, men vi skal skifte hele tiden og det er irriteren-
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Drageholdt har bygget nogle flotte drager.

de. Desuden kom jeg ikke i den rigtige gruppe i 
gruppe 6.
Desuden synes jeg det, vi havde for nogle år siden 
var meget bedre.
Her bryder Lene fra 10. og Jane fra 9b ind og siger 
de ikke er enige med Marek. De synes de har fået 
enormt meget ud af dagene. De har været i musik
gruppen. Men de siger samtidig at grunden til at 
de har fået noget ud af det er at der ingen små har 
været i gruppen.
Avisen: Hvilken gruppe har du været i Mads?
Mads: Jeg har også været i gruppe 6.
Avisen: Hvordan er det gået?
Mads: Skidt. Jeg synes også det er åndssvagt. 
Jeg havde ikke regnet med at det var sådan. Det 
er meget forvirrende. Først bliver vi kaldt ind i hal
len og kort tid efter får vi lov til at gå igen. Det er 
også irriterende at vi skal skifte hele tiden.
Avisen: Hvad ville I have valgt hvis I kunne vælge 
om?
Marek: Jeg ville gerne i radiogruppen, men jeg 
troede kun det var noget med at lave aviser.

Flere meninger
Interview af elever og lærer

Henrik Børnehaveklasse B
Vi spurgte om hvad han syntes om emnedagene! 
Han svarede at han syntes det var sjovt og kunne 
godt tænke sig at have det igen.

Chlmi IB
Hun syntes det var sjovt, men kunne ikke tænke 
sig at have det igen.

Maria 3A
Hun syntes det både er godt og kunne også godt 
tænke sig at have det igen.

Mariane 4B
Hun synes det er nogenlunde, men vil ikke have 
det igen.

Benny 5A
De er meget gode, men det skal være noget andet 
næste gang.

Bent 6B
Det er meget godt og jeg vil gerne have det igen.

Pernille 8B
Jeg synes det er skidegodt, og det ville være læk
kert, hvis vi kunne have det igen.

Claus 9C
Jeg synes det er meget sjovt, men hvis vi skulle 
have det igen, skulle det være ligesom sidste 
gang, for der kunne man rende rundt og lege kapi
talist med de der penge vi fik. »Det var fedt«.

Rico IOA
Jeg synes det er åndssvagt; næste gang skal det 
være lige som sidste gang.

Lærer Poul
Jeg synes, det er mægtig godt, og det kunne være 
skægt at have det igen.

»-Spise varme deller-«


