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Folkets skole
»Folkets skole« kalder fotografen Morten Bo en 
nylig udkommet bog som i trøstesløse fotografier 
skildrer Morten Bos opfattelse af folkeskolen i dag. 
Billederne udstråler angst - vrede - klovneri - ked
somhed. Viser de et vrængbillede af skolen - eller 
sandheden om folkeskolen eller en del af sand
heden om folkeskolen? Vi fik lyst til at se på vores 
egen skole gennem nogle billeder, som er taget af 
nogle af eleverne selv for at vise deres opfattelse 
af deres skole.
Samtidig har vi med dansklærernes velvillige 
hjælp stillet en 5. og en 7. klasse den opgave at 
beskrive skolen på godt og ondt eller »min mening 
om skolen« eller Skolen bag skolen, som vi har 
kaldt dette temanummer.
Billederne og beskrivelserne skulle gerne supple
re hinanden. De voksnes kommentarer kommer 
fra 2 lærere, skoleinspektøren og en forældre, 
som er medlem af både skolekommissionen og et 
skolenævn. Ingen af dem, hverken voksne eller 
børn, tegner noget rosenrødt billede af skolen, 
selvom det ikke udelukkende er holdt i grå nuan
cer som Morten Bos.
Skolens fysiske rammer er for triste og grå. Selv 
om det har hjulpet både i skolegården og på gan
gene, er der stadig langt igen.
Og miljøet er alt for præget af drilleri, mobning, 
manglende sammenhold - og manglende ro. Det 
skyldes bl.a. frikvartersproblemer, problemer med 
vikarer, manglende disciplin.
Morten Bo mener, at folkeskolen afspejler et sam
fund i dyb åndelig krise, og mange der har fulgt 
folkeskolen på nærmeste hold de sidste år mener, 
at folkeskolens disciplinkrise afspejler familielivets 
krise. Samfundsproblemer - familieproblemer - 
skoleproblemer. Tingene hænger sammen.
Folkeskolen er i fokus i medierne for tiden. I den 
standende debat om folkeskoler kontra privatsko
ler er det vigtigt at holde fast i, at den folkeskole 
som modtager alle børn, også de børn som er 
svigtet af familien og samfundet (og dem er der 
uhyre få af på privatskolerne) må gøres bedre. I 
Familiespejlet i radioen var der i januar en te
mauge med titlen Skolen og hverdagen. Her blev 
der givet nogle bud på, hvordan man kan komme 
nogle af problemerne til livs. F.eks. en anden op
deling af den splittede skoledag og en nedskæring 
af det meget omfattende stof som skal læres.
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Tema
- skolen bag skolen

Hvad eleverne skrev 
om deres skole - 
blandt andet
17. klasse:
- ”Min mening om skolen:
- »Når jeg griber til pennen, er det for at beklage 
mig over såvel skolen som tiderne og samfundet«. 
- (Og resten er tomhed!)

* *
- -Udsmykningen i skolegården på de førhen grå 
betonvægge gør skolegården lidt mere hyggelig. 
Derfor ville det være en god idé at fortsætte med 
de større vægge. De nye legeredskaber er også 
en god idé, selvom man har fjernet halvdelen af 
bænkene uden for kantinen. Malingen af de fem 
opgange er også »lækkert«, og man burde fort
sætte med at male resten af opgangene. De gam
le træreoler oppe i klasserne synes jeg i høj grad 
skal udskiftes, men de skal stadigvæk være af

Fortsat fra side 2

Til slut skal nævnes et par resultater fra en skandi
navisk undersøgelse om skoleforhold, kaldet 
Nordstress. De danske tal viser, at 5% af eleverne 
modarbejder undervisningen. Er det meget? Og at 
77% af lærerne finder timerne tilfredsstillende, 
mens 8% finder dem skuffende. Faktisk vil de fle
ste elever gerne lære noget, og de fleste lærere er 
rimeligt tilfredse. Så vi skal ikke fortvivle, men i 
fællesskab arbejde for at rette de skævheder der 
er - i samfundet, i familien og i skolen.

Lene Sepstrup/bladudvalget 

træ. Med hensyn til vinduerne kan de godt blive 
pudset noget hyppigere, for når solen skinner på 
vinduerne, ser det grimt ud. I husgerningslokalet 
burde der være en meget bedre udluftning, for når 
man f.eks. står og steger bacon, er der en tyk tåge 
af bacon-os i hele lokalet.
Det er dårligt, at man kun har musik, formning og 
håndgerning til 5. klasse, for så er klasserne opef
ter ikke så gode for dem, der ikke er gode til det 
boglige. Og det at bruge sine hænder er lige så 
vigtigt som at bruge sit hovede. I 6. kl. har man 
sløjd, og både i 6.-7. kl. har man husgerning, og 
det er en forandring ind imellem alle bøgerne. I 8. 
kl. og opefter skal man selv vælge for at få fag 
som håndgerning og lignende. Men det kan godt 
være et problem, for hvis man bruger alle sine 
valgfri timer til formning o.a., kan man ikke også få 
tysk, og så kan man ikke komme på gymnasiet«. -

* **
- »Toiletterne kunne der også godt laves noget 
ved, for jeg synes altid, der er beskidt dernede, og 
det skal der ikke være på et toilet. Bliver der aldrig 
gjort rent?« - 

- »Jeg synes, at vi skal have noget mere udsmyk
ning, der er dødkedeligt på gangene og i gården. - 
Def hjalp med at få udsmykket skolen, men ikke 
ret meget. Det bliver stadigvæk ved med at være 
den grimme, grå betonklods, som det altid har væ
ret«. - 

***
- »Der er alt for mange frikvarterer, hvor der ikke 
er gangvagter. I det sidste frikvarter er der så at 
sige aldrig nogen. Hvis man har lavet noget galt, 
bliver man tit forfulgt. Det skulle glemmes, og så 
skal det heller ikke spredes, som det nogen gange 
sker«. -

***
- »Frikvartererne er sådan set meget gode: men 
man kan bare ikke være i fred, fordi man bliver 
slået«. -

***
- »Det er også dårligt, at man bliver mobbet ved 
så mange forskellige ting, men det er der ikke så 
meget af på vores skole«. -

** *
- »Det eneste gode på skolen er frugtboden og 
kantinen«. -

- »Jeg synes, at skolen mangler disciplin, idet der 
som regel ikke er noget sted på skolen, hvor der 
ikke er råb og skrig«. -
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- »De fleste lærere forstår ikke elevernes proble
mer, for hvis man f.eks. én gang har lavet ballade, 
så bliver man altid beskyldt for alt, hvad der bliver 
lavet". - ***
- »De fleste lærere er søde nok, og man lærer at 
bruge sine hænder. - Det er godt, at man kun skal 
gå i skole i 10 år!" -

* *
- »Det dårlige er f.eks., at vikarerne kender vi ikke 
ret godt, og de har så ikke styr på os i timerne". - ***
- »I klassen er der ikke sammenhold, og når man 
sidder med noget skidt, smider man det bare ned 
på gulvet og glemmer det, og så bliver man ude
lukket«. -

***
- »Det er også dårligt ved skolen, når klasser bli
ver slået sammen; man kan ødelægge klassens 
forhold, fordi man pludselig bliver så mange«. -

***
- »Skolen er god, og der er sådan set mange 
muligheder både om dagen og om aftenen«. -

***
- »Skolen er god - på den måde, at man i skolen 
har en anden rolle end derhjemme«. -

$* *
- »I selve skoletiden er det også rart at gå her på 
skolen. - Jeg glæder mig i hvert fald ikke til at jeg 
skal væk fra Rundhøjskolen«. -

- Og lærerens 
kommentar til 
elevernes mening 
om skolen:
Eleverne fik til opgave at skrive lidt om deres sko
le. De fleste har valgt at fremhæve gode og dårlige 
ting og på den måde give deres mening til kende. 
Som det ses, går en del af kritikken på de ydre 
rammer så som skolegården, gangene og klasse
værelserne. Dog er der flere elever, der giver ud
tryk for en positiv holdning til de forbedringer, der 
har fundet sted (maling og betonmur - maling af 
mure og vægge - fornyelse af legeredskaber). De 
fleste er enige om, at det er kedeligt at gå i en 
betonklods, - man kan ikke trives.
Det må være vores opgave at forklare eleverne, at 
de ydre rammer altid vil eksistere, og at det er os, 
der lever inden for disse rammer, der skal forsøge 
at skabe et bedre miljø på de eksisterende betin
gelser. Dette kan måske gøres ved at tage fat på 
nogle af de miljøfaktorer, eleverne er utilfredse 
med.
Af artiklerne fremgår det, at eleverne primært ret
ter deres kritik mod: Frikvarterer, vikarer, sam
menhold i klassen, klassesammenlægninger. Ele
verne mener, at vi mangler disciplin på skolen. 
Dette opleves ikke kun i undervisningssituationen, 
men også i frikvartererne. Eleverne er selv op
mærksomme på de problemer, som en manglen
de disciplin fører med sig; således klager flere 
over, at der i frikvartererne er en råben og skrigen 
overalt både ude og inde.
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Problemet med vikarer i klasserne er en vanskelig 
sag at tage hul på. Vi er på vej mod en løsning, 
idet vi har en fast vikar, som eleverne kender; men 
vikariater af længere varighed varetages jo til sta
dighed af nogle for eleverne ukendte personer. Da 
må vi som lærere forsøge at gøre eleverne klart, 
hvordan man skal opføre sig i sådanne situatio
ner, - selv om jeg erkender, at disse samtaler ikke 
altid har den ønskede virkning; men det er nok 
den eneste løsning, der er for øjeblikket på det 
problem. Det er vigtigt at gøre eleverne klart, at 
klasseværelset ikke skal laves om til et hurlumhej
hus, »så snart en vikar stikker snuden inden for 
døren« (citat!) - både for vikarens og deres egen 
skyld.
Klassesammenlægninger kan vi desværre ikke 
gøre noget ved, da reglerne herfor er givet i direk
tiver fra myndighederne. Vi har her en situation, 

der ikke står til at ændre, og vi er alle - såvel 
lærere som elever - forpligtet til at få det bedste ud 
af en ny klassesituation. Det er ikke formålstjenligt 
at komme med den bemærkning, at »det var bed
re, da vi var færre elever i klassen«.
Sammenhold i en klasse kan kun skabes, hvis alle 
er interesseret deri. Det kræver en indsats fra hver 
enkelt; men anstrengelserne for at forbedre den 
sociale struktur overskygges og modarbejdes i 
mange tilfælde af egoismen.

** *
Hvis man analyserer artiklerne, kan man måske 
komme til den konklusion, at ikke alt er så »gråt« 
endda; - men lidt mere respekt og ansvar overfor 
både lærere, kammerater og de materielle ting i 
skolemiljøet ville hjælpe gevaldigt på alle de fakto
rer, der her er nævnt.

- og i 5. klasse:
Forleden dag var jeg sammen med nogle af børn
ene fra klassen på besøg på plejehjemmet »Ege
ly«. Jeg havde praktikanter og klassen var derfor 
splittet op i mindre hold. Jeg ville gerne konfronte
re de ældre med de unge og lede diskussionen ind 
på skolen dengang og nu. Det kom der mange 
interessante bemærkninger ud at. De ældre var 
meget overraskede over den store frihed, børnene 
har nu om dage, samt de mange muligheder for 
en »anderledes« undervisning end den de kom ud 
for. Børnene var meget overraskede over den 
»hårde« disciplin der herskede dengang: Uden
adslæren og hvad man i det hele taget lærte for 
60-70 år siden.
I forlængelse heraf syntes jeg det kunne være 
sjovt at bede børnene om at tilkendegive hvad de 
synes om skolen, hvordan det er at gå i 5. klasse 
på Rundhøjskolen lige nu. Derfor brugte vi en 
dansktime, hvor børnene uden større vejledning 
skrev ned hvad de mente om skolen. Nedenståen
de er en række citater fra disse skriftlige besvarel
ser, som jeg lige i det næstfølgende vil kommen
tere.

De fysiske rammer:
»Jeg tror jeg går på den grimmeste skole i Dan
mark. Det er en stor grå betonklods, som er grim. 
Der kunne godt være noget mere farve på?« 
»Jeg synes dørene til klasseværelserne skulle 
væk, således at der var åbent ind til klasserne. 

Vinduerne er meget utætte og det trækker ind. 
Dørene knirker også«.
»Der kunne godt være noget mere at lege med 
nede i gården og der kunne også være nogle flere 
buske og træer så der blev noget mere grønt«.
»Jeg synes også at vi skal have hængt flere bille
der op på væggene for nogen steder er der så 
bart«.
»Det var nok også en god ide at tænke på fuglene, 
altså give dem noget at spise, og lave et lille hus til 
dem. Og at tænde for varmen«.
»Mit klasseværelse er dejligt. Vi har allesammen 
et lille rum til vores ting«.
»Vi har en grøn sofa i klassen som vi sidder i og 
snakker. Det er meget hyggeligt. Udenfor er der 
græsplæne som vi leger på om sommeren«.
Kloge hoveder har sagt, at »Def var skægt den
gang vi malede i skolegården«.
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Kloge hoveder har sagt, at indlæringseffekten bli
ver hojere, hvis de fysiske rammer virker stimule
rende. Det tror jeg er rigtigt. På vores skole har vi 
nok været for længe om at få den gjort mere 
spændende. Jeg mener også, at det er vigtigt, at 
bornene inddrages i denne proces. Mine var me
get optaget og begejstrede, da de fik lov til at male 
en lille smule i gården.

Klassen og kammeraterne:
»I min klasse er vi 22 elever. Jeg synes ikke det er 
godt, når man bliver lagt sammen, for så bliver 
man så mange, og man kommer lettere op at slås. 
En klasse holder sammen, når man hjælper hin
anden og undgår at skændes«.
•■Der er flest gode kammerater i klassen; men vi 
holder sammen i kliker. Jeg er med i en, men jeg 
synes der skulle være mere sammenhold. Når 
man holder sammen i kliker er der altid nogen der 
bliver holdt udenfor - og så er der ikke sammen
hold i klassen«.
» Vi er 22 i klassen - før var vi 15. Man lærer ikke 
så meget, når man er 22, man lærer mere, når 
man kun er 15 i klassen«.
»Hvis man skal have, at klassen skal hænge sam
men, skal man nogenlunde kunne enes, og hvis 
det går helt galt, kan man blive flyttet over i en 
anden klasse«.
Det er rigtigt, at siden klassesammenlægningen 
(sommeren 80) har det været sværere at undervi
se. Tiden til den enkelte er blevet kortere og den 
hjælp til de svage elever (fagligt), som er så vigtig, 
er ikke så effektiv. Jeg synes jeg skal bruge me
gen tid på at forklare tingene ekstra meget, fordi 
alle gerne skulle være klar over, hvad de skal lave. 
Vi bruger også megen tid på at lære at respektere 
hinanden, lytte til hinanden, bruge hinanden. Men 
dette tager sin tid, og mange, bl.a. forældre, synes 
det er spild af tid.

Klassens time:
»Klassens time er god for så kan man tale om 
problemerne og rigtig slappe af efter ugen«.
»Jeg synes klassens time er hyggelig, fordi vi får 
saftevand og kage og hører bånd«.
»Jeg synes der skulle være 2 klassens timer om 
ugen«.
Alle i klassen er enige om at klassens time er god 
og uundværlig. Vi har bestræbt os på at gøre den 
til klassens time, og ikke en time som læreren kan 
bruge efter forgodtbefindende. Som fast punkt har 
vi diskussioner om problemer/emner som dukker 
op. Ligeledes drikker vi saftevand og bager på 
skift. En elev spiller et par af sine yndlingsnumre 

og fortæller hvorfor. Når vi sidder i et hjørne af 
klassen og gumler brød i os, så kan jeg mærke at 
børnene hygger sig og på trods af problemerne - 
de faglige, det at komme for sent, skænderierne, 
klager fra andre kollegaer osv. - så føler jeg i så
dan et øjeblik, er det alt sliddet værd.

Ikke-faglige aktiviteter:
»Jeg synes det er godt at tage på klasseture, for 
der kommer man hinanden mere ved, men allige
vel er der for mange, der holder sammen i kliker, 
hvorved der er nogen, der holdes udenfor. Det 
synes jeg er dårlig kammeratskab«.
»Det er dejligt med klasseture, for så oplever man 
altid noget, og man lærer hinanden bedre at 
kende«.
»Hvis man er på en klassetur, hjælper det meget 
på kammeratskabet, for man bliver faktisk meget 
hjælpsom overfor hinanden, og man glemmer at 
skælde ud på nogen, og man kommer mere 
sammen«.
»Vores store fest med vores forældre er god. Jeg 
synes det er sjovt, at forældrene kan komme med. 
»Jeg kan virkelig godt lide vores klassefester; men 
jeg synes ikke forældrene skal med, for så bliver 
man så genert, når man danser«.
Jeg tror på, at det er meget vigtigt, at man ofte 
tager børnene med uden for skolemiljøet - hvad 
enten det så er i en faglig sammenhæng eller blot 
en gåtur i skoven. Det er væsentligt, at vi ikke 
isolerer os, men oplever »det udenfor« som noget 
vigtigt i vores hverdag.
Jeg har brugt megen tid på at tage afsted på lejrtu
re, udflugter etc. Til tider med stor succes, andre 
gange med mindre held. Men jeg har gjort det, 
fordi jeg i den følgende tid efter en tur har mærket 
et større sammenhold og en større hjælpsomhed 
blandt børnene.
Til vores fester har vi altid inviteret de voksne 
med. Nogle af børnene synes det er en god ide, 
andre ikke. Sålænge det fortsat går godt, tror jeg, 
vi stadig vil invitere dem. Det er betydningsfuldt at 
vi alle, både voksne og børn, kan feste og more os 
sammen.

Forældrene/Skolen
»Hvis jeg får skrevet i min kontaktbog, så får jeg 
ballade derhjemme«.
»Når jeg kommer hjem fra skole, spørger min mor, 
om jeg har lektier for. Hvis jeg siger nej, tror hun 
ikke på det, og så skal jeg sidde med mine bøger i 

1/2 time og glo«.
»Jeg kunne godt tænke mig ikke at få lektier for, 
for så er jeg fri for at lave dem hjemme. Der er 
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ingen som vil hjælpe mig«.
»Jeg synes mine forældre hjælper mig godt med 
mine lektier, hvis jeg ikke kan finde ud af det«. 
Forældres mening om deres barns skolegang er 
meget præget af deres egen skolegang, og da 
skolen har skiftet megen karakter i de sidste 10- 
20 år, kommer det ofte til misforståelser. Disse 
kan heldigvis rettes ved de møder og konsultatio
ner, man holder i løbet af et skoleår. Men det kan 
ofte være en sej kamp at skulle forklare, at en 
samtalesituation er bedre end en overhøring, at 
dramatik også er en del af faget dansk etc. 
Forældrene forventer, at deres barn lærer noget, 
naturligvis; men de er sjældent interesseret i, på 
hvilken måde de lærer. Jeg forventer også noget 
af forældrene. Nemlig interesse i barnets skolefor
løb. Ikke bare i de små klasser, men igennem sko
leforløbet. Forventer nok også, at deres tilværelse 
ikke bare bliver et knokkelarbejde for at få hus, bil 
og tysk/svensk TV; men at der også bliver tid til 
omsorg og kærlighed til deres børn. Hvis ikke, bli
ver lærerens arbejde langt vanskeligere.

Småpluk om lidt af hvert
»Pjækkerierne kommer, fordi man er i skole for 
lang tid. Jeg har selv engang imellem pjækkesy- 
ge. Pjækkerierne kan løses ved at få mindre timer 
og få flere spændende timer«.
»Det er godt at have sommerferie, påskeferie og 
juleferie. Jeg synes skolen skulle købe et Addithus 
til«.
»Der er gode og dårlige lærere på skolen. Det er 
ikke lige nemt at få de gode lærere. Hvis man får 
en dårlig lærer, er der ikke noget at gøre ved det«. 
»Vi har praktikanter. Vi har tre, og de hjælper os 
og forklarer det. vi ikke forstår. Jeg tror ikke, vi kan 
undvære dem, når de skal væk«.
»Jeg kan mægtig godt lide emnedage, fordi det er 
så anderledes end regning og alt andet«.
»Når man får madpakker på Rundhøjskolen, sma
ger de ikke ret godt, for der er margarine på begge 
sider af rugbrødet; men det er fordi rugbrødet lig
ger oven på hinanden«.
Det har kun været muligt at komme med meget få 
af de mange udtalelser, som børnene er kommet 
med omkring skolen. Jeg synes det skal nævnes, 
at de næsten allesammen er meget glade for at gå 
i skole. Stadigvæk.
I aviserne og andre medier hører vi hele tiden om 
de kæmpemæssige problemer, folkeskolen er ude 
i. Ungerne gider ingenting, lærer ingenting. Disci
plinen er lav, lærerne er på sammenbruddets rand 
etc. Og der er problemer. Masser af problemer. 
Det er vigtigt, at man forstår vores problemer; det 

er vigtigt at vi får dem fortalt til andre grupper i 
samfundet. Det er vigtigt vi får lidt forståelse, i 
stedet for den sædvanlige hovedrysten og meldin
gen om, at »I lærere har det jo så og så godt«. 
Samfundet har den skole den betaler for, siger 
man; - men kan man ikke godt ryste lidt ved sam
fundet?

Nogle strøtanker 
ved et skrivebord...
Lad det nu være sagt straks, inden man læser 
videre: Dette er ikke skrevet af selvmedlidenhed, 
bitterhed, frustration eller opgivenhed eller hvad 
man nu kunne finde på at udlægge det som.
Det er et ringe forsøg på at skildre situationen, 
som den ser ud fra min plads i systemet, og det 
giver sig på ingen måde ud for at være symptoma
tisk for den danske folkeskole i dag, skønt noget af 
det nok skal være gældende også for andre skoler 
netop nu.
Det skal måske også med, at jeg på min plads 
måske mere end nogen anden kommer til at se 
»skolen på vrangen«, fordi alle de svære proble
mer ender hos den på stedet endeligt ansvarlige. 
Sådan må det være, og det skal der ikke spildes 
mange tårer over her.
Jeg er blot ked af, at der ikke er mere tid og der
med større mulighed for at se alt det, der fungerer 
godt og dejligt, og jeg skal passe meget på - også 
i det daglige - ikke at lade alt det skæve influere 
på arbejdet i det hele taget.
Men lad mig da så begynde:
På mit skrivebord ligger der en samling papirer og 
andet, som jeg plejer at kalde min stress-bunke. 
Den er vokset støt og stadigt med tiden, og mine 
frustrationer er i nogen grad vokset i takt med 
bunken!
Og hvad indeholder så den bunke? - Først og 
fremmest en masse tidsskrifter, som jeg blot har 
skimmet igennem uden rigtigt at få læst. Om jeg 
nogensinde får tiden til at læse dem, er et spørgs
mål, og det kan ske, at jeg til sidst går bunken 
igennem og sorterer tidsskrifterne fra pg samtidig 
prøver på at gøre en dyd af nødvendighed ved at 
sige, at der - trods alt - er ting, som er vigtigere for 
at holde etablissementet i gang.
Så er der en del cirkulærer, bekendtgørelser og 
hvad sådant hedder. Det har fået den første om
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gang gennemlæsning; men det tiltrænger en nær
læsning også. Det må jeg have tid til, for det er jo 
en del af mit administrative job at sikre, at disse 
bestemmelser bliver overholdt også her. Det kan 
være, at jeg må tage nogle weekend’er eller ferier 
til det.
Der er mere i bunken: Blandt andet indtil for et kort 
øjeblik siden denne artikel til vort blad, som har 
været der hele tiden og luret i baghovedet, men 
også har måttet vige pladsen for andet og mere 
presserende stof. Og så er det gået, som vist alle 
kender det: Den blev færdig, denne artikel, afte
nen og natten, før den skulle afleveres!
I bunken ligger også en stak rapporter fra et lærer
mode, hvor vi drøftede lærernes situation i forhold 
til undervisningen i klassen, især med henblik på 
de unge læreres problemer i så henseende. Disse 
rapporter har jeg lovet at samarbejde til et slags 
responsum til lærerne, for at de ved nærlæsning - 
hvornår får de tiden til det? - måske kan få nogle 
ideer, der kan være brugbare for den enkelte i 
netop hans/hendes situation.
Og hvorfor får jeg så ikke ryddet op i den bunke og 
kan begynde på en frisk allerede i morgen? - Gan
ske enkelt, fordi der er tusind andre ting, som også 
skal passes, enten fordi de er behæftet med en 
tidsfrist, eller fordi de skal klares her og nu.
Lad mig nævne nogle eksempler: Pr. 1. februar 
skal vi have sendt klassetal og elevtal samt forslag 
til hold og klasser næste år i en ca. 20 sider rede
gørelse til skolevæsenet Desuden skal vi gøre 
op. hvordan lærersituationen tegner sig for skolen 

i 1981-82, - hvordan det så skulle være muligt! - 
Der har pr. 26. januar været høring på et forslag til 
ny timefordelings-plan og til en ændret læseplan 
for faget kristendom. Disse sager skal forelægges 
lærerråd og skolenævn til udtalelse og skal forbe
redes og tilrettelægges af kontoret. - Ja, og så er 
der et par ting mere af samme skuffe.
Men hvad der optager min tid mest, er nok proble
merne i det daglige med eleverne og klasserne: 
En elev ryger i klassen og må hen og have forkla
ret, at det er der ikke mulighed for(!). En anden 
elev kommer for at spørge fri i mere end en dag. 
Jeg må snakke med eleven for at høre nærmere 
om grunden, ringer ofte også hjem for at snakke 
lidt om det. En anden elev ønsker at blive fri for et 
valgfag. Også her er proceduren den samme: 
Snak med eleven om begrundelsen herfor, og og
så en snak med hjemmet for at forklare konse
kvenserne af bortvalget og lovgivningen herom
kring. Jeg tillægger kontakten med eleverne og 
hjemmet gennem telefonsamtaler meget stor be
tydning og tager så gerne irritationen fra elever og 
forældre med i købet. Som jeg sagde, da jeg selv 
havde børn i skolen: Det kan godt være, at jeg 
giver ondt af mig, når skolen ringer min telefon 
ned, hvis der er noget i vejen; men jeg tilgiver 
aldrig skolen, hvis den snyder mig for oplysninger, 
så jeg ikke får chancen for at gøre noget ved det 
herhjemmefra. Derfor de mange opringninger! - 
Breve kan være gode nok, men de er ofte kolde og 
upersonlige og kan ikke altid sige alt.
Den side af min virksomhed, der her er omtalt, er 
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svulmet meget op bare i de sidste 3-4 år. Om det 
nu skyldes, at der er større problemer end før, skal 
jeg ikke kunne sige med bestemthed. Men jeg er 
tilbøjelig til at mene, at det er det sidste, der kom
mer sandheden nærmest. Og jeg tror også, at jeg 
kan give en del af forklaringen: Tidens usikkerhed 
og forjagethed har gjort os mere hudløse i omgan
gen med hinanden. Det er meget svært for foræld
regenerationen at vænne sig til den nye situation, 
hvis vi altså skal vænne os dertil. Den larm og uro 
parret med en stigende mangel på og evne til kon
centration og vedholdenhed hos de unge og ele
verne er for mig at se et sygdomstegn, som vi må 
gøre alt for at få bugt med, hver på sin plads. Det 
er mere tvingende nødvendigt nu end ellers, hvis 
vi skal overleve, og hvis især den nye generation 
skal kunne klare de opgaver af kolossale dimensi
oner, som den stilles overfor. Hvorfor mon de un
ge skal flimre rundt og have den voldsomme larm 
omkring sig? Jeg tror, de er bange for stilheden, 
fordi de ikke har noget rigtigt at fylde den med! - 
Her svigter vi nok de unge, endnu før de er blevet 
unge. Vi har pligt til at give dem livsværdier, som 
kan holde, og som kan tåle roen, koncentrationen 
og stilheden. Men hvad det er for værdier, må vi 
snakke meget sammen om. Ingen af os kan stå 
alene om denne opgave i vor forstyrrede tid. Vi 
trænger sådan til at snakke med hinanden og få 
bare en lille del af vor usikkerhed ryddet af vejen! - 
Derfor har vi samarbejde på mange fronter: Gen
nem skolenævn, forældre- og lærerforening, klas
seråd og meget andet. Brug disse midler! - Men 
giv os så tiden til at gøre det!

P.P.

Skolenævnet - en 
narresut.. eller..?
Forældre er et blandet folkefærd.
De har kun ét tilfælles: børn.
Dem har de til gengæld også fælles med skolen i 
en for børnene temmelig afgørende årrække.
Dermed holder fællesskabet også op.
For det er et særtilfælde, hvis en skoles samlede 
forældrekreds, samlede lærerstab og samlede 
elevflok på frivillighedens grund er enige om, hvil
ket slags fællesskab, men skal arbejde frem imod. 
Det lyder også lidt for dogmatisk, ensrettet og ked
sommeligt, hvis man var totalt enige om målet. 

Men netop derfor kommer den spændende og fro
dige uenighed frem. Som vi skal leve med - og 
søge at administrere.
Det lyder altsammen såre banalt og enkelt. Men 
det er nødvendigt, at vi hver gang siger til os selv 
og hinanden, hvorfor vi er uenige, og at det ikke er 
en ulykke, at vi er det. Måske snarere tværtimod. 
Det var lomme-filosofien bag skole-hjem-samar- 
bejdet. Min lomme-filosofi efter knap tre år i et 
skolenævn og via det i skolekommissionen.
For den konkrete virkelighed er en ganske anden: 
Lige fra første færd har vi forældre fået tudet ører
ne fulde af, at vi har en temmelig stor indflydelse 
på skolens dagligdag via skolenævnene. Det har 
først politikerne og siden skolen bildt os ind. Så 
hvis vi er enige, er der ingen grænser for, hvor 
langt vi som forældre kan komme med vore skole. 
Hvis vi vel at mærke er enige med skolens ledelse 
og lærerrådet. Ellers kommer vi ingen vegne over
hovedet.
Det er en påstand. Ja. Men den er fremsat uden 
bitterhed. Og den bygger ikke blot på egne, men 
også på mange kollegers udtalte erfaringer: 
Hvis skoleledelsen ønsker det, vil skolenævnet 
komme til at fungere som en narresut for det højt- 
besungne nærdemokrati omkring skolens dag
ligdag.
Vi har den indflydelse, som man i hvert enkelt til
fælde ønsker, at vi skal have. For skolebestyrel
ses-loven er så tåget, uklar og indviklet, at den 
konstant er åben for velvillige fortolkninger. Og 
ønsker skoleledelse og lærerråd ikke at rykke ud 
med disse velvillige fortolkninger, så kan selv det 
mest vågne og indsigtsfulde skolenævn ikke tvin
ge dem.
De fleste cirkulærer kan nemlig bruges til to ting: 
Enten at åbne døre med eller til at slå folk oven i 
hovedet med. Og det er altid den, der sidder med 
administrationsapparatet i ryggen, som bestem
mer, hvornår det enkelte cirkulære skal bruges 
hvordan.
Nu må det være tiden for et eksempel:
Ved næsten samtlige skoler i Århus-området sø
ges der om dispensation fra den kursusdelte un
dervisning i 8. klasse og opefter i forskellige fag. 
Altså et ønske om udelt undervisning på disse 
klassetrin - af pædagogiske grunde.
Betingelsen for, at den enkelte skole kan få denne 
tilladelse, er imidlertid, at et flertal i lærerrådet og 
skolenævnet kan anbefale ansøgningen om di
spensation.
Jeg er vidende om, at adskillige skolenævn i År
hus-området af tidsmæssige årsager har ladet sig 
presse igennem denne beslutningsproces af vel
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villighed overfor lærerrådet og skolen, inden for
ældrene til eleverne på de berørte klassetrin over
hovedet er blevet informeret om ordningen.
Jeg ved godt, at de menige forældre ikke har no
get at skulle have sagt i dette tilfælde. Men de har 
måske alligevel noget at sige, som lærerne kunne 
have godt af at lytte til, inden de træffer deres 
principielle afgørelse og halvvejs »tvinger« skole
nævnet til at følge trop.
Et skolenævn kan i et sådant tilfælde ikke beordre 
lærerne til at følge en bestemt orienterings-proce
dure. Det ved jeg godt. Men et skolenævn har ret 
til utvetydigt at sige til skoleledelse og lærerråd, at 
hvis man ikke tor informere de pågældende klas
sers forældrekreds, inden man træffer en beslut
ning - bl.a. for at hore forældrenes argumenter - 
så vil skolenævnet ikke anbefale en ansøgning 
om dispensation. Og så skal der såmænd nok bli
ve informeret.
For at der ikke skal være nogen tvivl: Jeg er princi
pielt tilhænger af den udelte undervisning på disse 
klassetrin - medmindre helt specielle forhold gør 
sig gældende. Men det er usselt, hvis et lærerråd 
ikke tor vedgå sin principielle holdning og argu
mentation overfor en forældre-gruppe - inden to
get er kort. Det er ikke alene usselt - det er magt- 
misOrug.
Dette var et frisk eksempel fra de seneste måne- 
aer. Men der er flere. Som alle udspringer af sko
lens frygt for den forældre-indflydelse, politikerne 
har givet os på papiret.
Ved hjælp af cirkulære-fortolkninger, tågede para
graffer og åbenlyse fortielser er det muligt at opnå 
et skolenævns opgivende ja.
Men det er også min erfaring, at lægges sagerne 

åbent frem, kommer der som regel en livlig debat, 
som åbenbarer den frugtbare uenighed, uden hvil
ken skolen vil stagnere.
Hvis en skoleledelse og et lærerråd kun ønsker at 
bruge sit skolenævn som en narresut, så skal de 
være mere end heldige, hvis ikke skolen på læn
gere sigt mister den samlede forældrekreds' tillid. 
Så jeg fatter slet ikke, at der overhovedet findes 
skoler, der tør lade være med at bruge deres sko
lenævn til alt muligt andet end narresutter.
Sven Bedsted,
medlem af Strandskolens skolenævn, 
medlem af skolekommissionen.

Sven Bedsted
25.-1.-81

En doven tanke
Der går de voksne
- til kontoret
- til supermarkedet
S-togs trængsel
bilers fængsel 
flyv og far 
hold hjernen klar.

Intet under
voksne
ikke vokser længere. 
Det ta'r en
masse ro 
at gro.
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Nyt fra skolen
Luciafesten blev igen denne gang en dejlig ople
velse. En masse børn og forældre havde fundet 
vej til skolen den lørdag eftermiddag og nød un
derholdningen og pausen imellem dem. Den nye 
opstilling af scenen synes at have været en god 
disposition. I hvert fald var lydhørheden og roen 
meget større end tidligere. Programmet var fint og 
varieret og gled hurtigt hen over scenen, og Lucia- 
toget, som sluttede festen, var om muligt endnu 
mere betagende end tidligere.

Skolesynet i begyndelsen af november har af
født, at skolen i 1981 har fået bevilget 2 sæt nye 
normalklassemøbler. Vi ønsker stadigvæk indstil
lelige møbler, der kan vokse med børnene, men 
det holder stadigvæk hårdt!
Lærerværelsesmøblementet, der er hårdt medta
get efter 14-15 års konstant brug, må derimod 
vente lidt endnu. Af det gamle budget kunne der 
blive råd til endnu 4 sæt borde med bænke på den 
lange gang. Disse møbler er blevet uhyre populæ
re blandt eleverne og bliver utrolig meget benyttet 
både i frikvartererne og i timerne. Vi håber at kun
ne fortsætte møbleringen også op i fløjene, så at 
vi til sidst kan nå vort mål: At lukke klasselokalerne 
af i frikvartererne, så at de kan blive ordentligt 
udluftede, og eleverne kan få en mundfuld frisk 
luft, hvis de ønsker det.
Desuden er der for dette år bevilget et nyt front
parti til forhallen. Det gamle er så nedslidt og utæt, 
at det ikke går an at benytte det fremover.
Tandlægen får isoleret en ydervæg, der bliver sat 
tavlebelysning i 3 klasselokaler, til hjemkund
skabslokalet indkøbes en opvaskemaskine til er
statning for en udslidt, og endelig skal der indret
tes et nyt bogdepot i lokale C O på den lange 
gang.

Skolelægen har købt privat praksis. Hans embe
de her på skolen er pr. 1. december overtaget af 
læge Hans Jelert, Tranbjerg Hovedgade 100, tlf. 
2941 13. Hans Jelert, der i flere år har været bør
nelæge på amtssygehuset, vil være på skolen 
normalt hver 1. og 3. mandag i hver måned samt 
efter aftale eller behov.

Skolesundhedsplejersken har for tiden barsels
orlov. Sundhedsplejerske Karen Bjerrum vareta
ger denne del af skolesundheds-sektoren forelø
big indtil sommerferien. Karen Bjerrum er på sko
len hver mandag og onsdag og kan træffes pr. tlf. 

274345 (kl. 12-13). Karen Bjerrum kan kontaktes 
privat på tlf. 98 8340.

Det nye skoleår tegner sig allerede i horisonten. 
Indskrivning til børnehave- og 1. klasse har på 
dette tidspunkt allerede fundet sted. Til børneha
veklasserne meldte sig 45 nye små, til 1. klasse 
derimod ingen. Det skal jo nok forstås sådan, at 
det nu er almindeligt, at børnene starter deres 
skolegang allerede i børnehaveklassen næsten 
uden undtagelse.

Erhvervspraktik indgår mere og mere i skolens 
hverdag. I uge 5 er således alle skolens 9, og 10. 
klasser ude i erhvervslivet for at søge oplysninger 
og gøre erfaringer med henblik på, at mange af 
eleverne snart selv skal ud for alvor.

Addit-Rundhøj er snart ved at nå dets ønskers 
mål: At kunne åbne hytten frit til benyttelse for 
skolens klasser og hold, idet forældre- og Lærer
foreningen har bevilget hver klasse ét ophold årligt 
i indtil 3 dage. Desværre stiller en række endnu 
afklarede spørgsmål sig hindrende i vejen for at 
udnytte det ædelmodige tilbud fuldt ud. Det må 
nok forventes, at der, indtil en endelig afklaring har 
fundet sted, vil være fuldstændig lukket for klas
sers lejrskoleophold.

Forårskoncerten er foreløbig fastlagt til torsdag 
d. 21. maj. så man kan altså godt reservere den 
dag allerede nu! Koncerten vil komme til at foregå 
i samme festlige ramme som Lucia-koncerten i 
december, og det kan vist godt røbes, at Foræl
dre- og Lærerkoret har planer om at opføre og 
synge uddrag af musical'en OKLAHOMA.

Ferier: Lad mig lige repetere ferieplanen for re
sten af skoleåret:
Fastelavn: mand. d. 3. marts (ekstraordinær 
fridag!).
Påskeferie: lørd. d. 11. april-mand. d. 20. april.
Fredag d. 1. maj.
Bededag: fredag d. 15. maj.
Grundlovsdag: fredag d. 5. juni.
Pinseferie: lørd. d. 6. juni-mand. d. 8. juni.
Sommerferie: lørd. d. 20. juni-sønd. d. 9. august. 
Alle de nævnte dage inklusive.

Konfirmationen 1982 finder sted i Holme kirke 
sønd. d. 4. april.
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Nyt fra nævnet
Møde for skolenævnsformænd
I januar tog vores skolenævn initiativ til et møde 
for alle skolenævsnformænd i Århus kommune. 
42 af dem mødte på Rundhøjskolen til en uformel 
snak om fælles problemer. Både formanden for 
skolekommissionen Aksel Rasmussen og skoledi
rektør Birgit Darr priste initiativet og kom og lytte
de med - ligeledes formanden for Skole og Sam
fund i Århus amt, Lis Schmidt. De fik at høre, at 
skolenævnene har manglet opbakning i den prak
tiske tilrettelæggelse af deres arbejde, og at der er 
brug for en opdeling i grupper, evt. regionale grup
per ligesom skoleinspektørerne. Her vil man som 
denne aften kunne mødes med andre nævnsmed
lemmer og helst også med et (sit?) folkevalgt(e) 
medlem af skolekommissionen og på nærmere 
hold følge og evt. påvirke kommissionens arbejde. 
Vi efterlyste også dagsordener til kommissionens 
møder.
De hørte også om problemerne på de enkelte sko
ler. En deltager benyttede lejligheden til at »græde 
ud«. Han fortalte hvor svært det kan være for et 
nævn at få et samarbejde i gang med lærerne, 
hvordan skolenævnet kan føle sig som et ekspedi
tionskontor. Det behandler indstillinger fra lærer
rådet, og toget er allerede kørt, information om de 
enkelte sager kommer ikke ud til drøftelse så be
tids, at nævnet kan foretage sig noget reelt i sa
gen. Og han klagede over den manglende foræl- 

Hvordan ligger det med de ting på vores skole? 
Ja, vi kunne forstå på en rundspørge den aften, at 
kun på yderst få skoler bliver nævnet inviteret med 
til lærerrådsmøder som vi gør på Rundhøjskolen. 
Det personkendskab og de informationer vi får her 
er uhyre nyttige, og vi mærker viljen til samarbejde 
som det skorter på andre steder. Vi føler ikke vi 
forholdes oplysninger, selvom stramme tidsfrister 
også for os føles indskrænkende for muligheden 
for at gå i dybden med mange ting.
Og hvad med forældreopbakningen?
Ja, den er ikke overvældende, men dog rimelig, 
især i de mindste klasser. Og alle er enige om, at 
det er på det enkelte klassetrin og i den enkelte 
klasse der er basis for at gøre noget. Vores sidste 
udspil for at styrke skole-hjem samarbejdet om
kring klassen er en beslutning om at starte en 
»Idémappe for klasseråd«. Efter hvert klassear
rangement vil vi i fremtiden bede klasserådet ud
fylde et spørgeskema om arrangementets art, 
pris, sted, antal deltagere, med evt. kommentarer. 
Den katalog af ideer der her samles sammen skal 
stilles til rådighed for de øvrige klasseråd. På den 
måde håber vi at kunne opbygge et fond af ideer, 
så hvert klasseråd ikke behøver at skulle starte 
helt fra bunden.

Siden sidst:
Økonomi
Nævnets midler for 1981 er
1. 12 kr. pr. elev
2. 1700 kr. + 3,50 kr. pr. elev - til udgivelse af
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3. 800 kr. pr. forældrevalgt skolenævnsmedlem (til 
kurser o.l.). Herefter har vi besluttet at forhøje til
skuddet til forældreaftener til 3 kr. pr. deltager.

Timefordelingsplan
Vi er gået ind for en ny timefordelingsplan som 
foreslået af skolekommissionen. Den vil give vo
res skole flere lærertimer, men samtidig oprethol
des de gældende regler for klassesammenlæg
ninger, og der bliver ikke mulighed for som tidlige
re at udskyde sammenlægninger.

Kristendomskundskab
Vi har sammen med lærerne godkendt en mere 
detaljeret læseplan for faget kristendomskund
skab end den tidligere. Ifølge formålet skal elever
ne nu »opnå færdighed i at opfatte bibelske tek
ster og vurdere udsagn der bygger herpå. Gen
nem forståelse af religiøse begreber og problemer 
skal eleverne kunne få et bedre grundlag for at 
erkende og tage stilling til menneskelig livsspørgs
mål af såvel individuel som social art«.

Vikarordning
Vi har tilsluttet os en vikarordning, som går på 1 
fast vikar + løse vikarer i det omfang det er nød
vendigt, fremfor en fast pulje på flere vikarer og 
ingen mulighed for yderligere assistance. Det vil 
sige vi fortsætter den hidtidige ordning.

Undervisningsmidler
Vi har godkendt lærerrådets forslag til fordeling af 
beløb til undervisningsmidler. Der er 10.000 kr. 
mere at gøre godt med i 1981 (ialt 355.000 kr. og 
støttet en ansøgning om nyindretning af kantinen 
og en højst tiltrængt modernisering af hjemkund
skabslokalet.

Skolesyn
Nævnets formand var med til det årlige skolesyn i 
november, hvortil lærerrådet som sædvanlig hav
de udarbejdet en lang ønskeliste med henblik på 
vedligeholdelse af bygninger og inventar. Des
værre kan som sædvanlig kun en meget lille del af 
ønskerne opfyldes. Til de såkaldt ekstraordinære 
arbejder vedrørende bygninger og ekstraordinære 
anskaffelser vedrørende inventar indsendtes en 
prioriteringsliste på henholdsvis 7 og 5 punkter. 
Skolenævnet understregede her ønsket om at få 
indstillelige møbler, men muligheden for at få op
fyldt blot nogle få ønsker er også her meget ringe.

Skolefrihed
Nævnet efterlyste i 1980 over for skolekommissio
nen mere ensartede retningslinier for reglerne for 
at bevilge skolefrihed efter anmodning fra hjem
met. Vi mener eleverne fra forskellige skoler har 
krav på samme behandling, men skolekommissio
nerne har nu ændret retningslinierne, således at 
de kun er »af vejledende karakter«, og skolenæv
nene har dermed den endelige afgørelse. Man vil- 
altså hellere give den enkelte skole større selv
bestemmelse, end håndhæve ensrettede ret
ningslinier.

Frikvarterstilsyn
Der har af et medlem af nævnet været luftet kritik 
af inde-ude ordningen og fremsat ønske om mere 
tilsyn i frikvartererne. Der er i følge reglerne ikke 
mulighed for at tildele denne funktion mere tid, så 
evt. problemer i forbindelse med frikvartererne be
der vi om at lærerrådet løbende tager op til revi
sion.

Lene Sepstrup

Centerklasser
På linie med lærerrådet anbefaler vi ikke, at der 
oprettes 2 nye centerklasser. Vi mener 2 er et 
passende antal for en skole på vores størrelse.

Ikke-kursusdelt undervisning
Nævnet tiltræder lærerrådets indstilling om ikke- 
kursusdelt undervisning i engelsk, tysk og mate
matik i de kommende 8. klasser og 
fysik og kemi i de kommende 9. klasser 
og anbefaler, at den nuværende valgordning for 6. 
klasserne fortsættes.
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Herning-kurset
I oktober og november måned afholdt foreningen 
Skole og Samfund som sædvanlig 3 week-end- 
kurser for deltagere i skolenævnsmøder og for
ældreforeningsbestyrelser. Fra Forældre- og Læ
rerforeningen deltog Inger Pedersen og Joan Jep
pesen (begge lærere), og fra skolenævnet var jeg 
med. Kurset var som det plejer stramt tilrettelagt 
med en blanding af foredrag og gruppearbejde. 
På mit kursus hørte vi først biskop Herluf Eriksen, 
Århus, komme med bidske synspunkter på U-90, 
undervisningsministeriets fremtidsvision på folke
skoleområdet. Herluf Eriksen ville hellere tale om 
menneskesyn end om rapportens trivsel og hold
ninger. Han brød sig ikke om holdningen i U-90, 
der taler med dyre ord om at »kvalificere« og »so
cialisere« som om »indholdet i den fælles viden 
ikke er så vigtig som at den er fælles«, man glem
mer den individuelle holdning. Han beskyldte læ
rerne for at være bedrevidende og plæderede for, 
at undervisningen osse må være kedelig. Genta
gelsens kedsommelighed må også læres. Alt kan 
ikke være underholdning. Med de mange lærere til 
stede - næsten halvdelen i hver gruppe var lærere 
- var der basis for en livlig diskussion ovenpå dis
se udfald!
Mere tamt var skoledirektør Birgit Darr's indlæg 
om 8., 9. og 10. klasserne, fordi det simpelthen 
formede sig som en gennemgang af undervisning
ens indhold og organisation i de ældste klasser. 
Men det hjalp til at forstå, at folkeskolen ikke skal 
tages som en pakke, men at den nu stykkes op i 
enkeltstående prøver i de enkelte fag. Og måske 
bør der arbejdes for omend ikke helt af afskaffe så 
dog begrænse antallet af prøver. Kursusdeling og 
udskrivning af skolen i utide var 2 problemer i de 
ældste klasser som vi bagefter kunne diskutere - 
og netop erfaringsudveksling med andre nævns
medlemmer er det mest givende på et kursus af 
denne slags.
Det sidste oplæg gik på Folkeskolesns specialun
dervisning v. undervisningsinspektør Jørgen Han
sen fra Undervisningsministeriet. Han gav os nog
le interessante tal: ’/s af folkeskolens elever er i 
dag henvist til en eller anden form for specialun
dervisning - og 15-20% af det samlede lærertime
tal forbruges til specialundervisning. (Det er værd 
at tage med i debatten om kommuneskoler kontra 
privatskoler!). Skolenævnene kommer kun ind i 
billedet, når lærerrådet efter skolepsykologens 
indstilling beslutter henvisning til specialundervis
ning og forældrene er uenige i denne beslutning. - 

Vi vil gerne gøre folkeskolen mere rummelig og 
integrere børn med forskellige handicaps, men 
samtidig må vi acceptere et andet værdighed
sprincip: Ikke alle skal f.eks. lære at læse lige 
godt, sagde Jørgen Hansen.
Det koster faktisk 50% mere at integrere end at 
køre specialklasser, fordi det vil kræve undervis
ningsdifferentiering. Men da det vil være tilfordel 
for ALLE eleverne, og da jeg personlig mener det 
er kodeordet for en bedre skole vil jeg videregive 
Jørgen Hansens opskrift herpå. Undervisningsdif
ferentiering, det vil sige at tilpasse undervisningen 
til det enkelte barns behov kræver 5 ting: Dele
timer, nedsættelse af klassekvotient, 2-lærersy- 
stem, ændring af læreruddannelsen og mere uaf
hængige lærebogssystemer end dem der sigter 
på et gennemsnit. Der er lang vej igen!
Den afsluttende diskussion gik på skolenævnets 
arbejde: Problemer omkring samarbejdet med læ
rerne, om arbejdet føles nytteløst, om vi synes 
forældrene somme tider forsømmer deres ansvar 
over for børnene samt andre spørgsmål, som vi 
på det tidspunkt næsten var for trætte til at gå i 
gang med.
De 24 intenst udnyttede timer (incl. middag og 
festligt samvær) gav igen god inspiration til det 
fortsatte daglige arbejde i nævnet.

Lene Sepstrup

** *
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Nyt fra Forældre- og 
lærerforeningen
Til foreningens første arrangement den 10. febru
ar 1981 havde vi fået journalist Ankjær Christian
sen, der skriver under pseudonymet »Peter Stift«, 
til at holde et foredrag, som hed

»Sådan er vi - desværre«
Det blev et velbesøgt møde, og deltagerne fik ser
veret alle deres svagheder på en charmerende og 
vittig facon, selv om man bagefter gik hjem og 
opdagede, at man grinede - af sig selv!

Torsdag d. 5. marts har vi fået tilsagn fra lektor 
Børge Møller-Madsen, Marselisborg gymnasium. 
Han vil fortælle os om nogle af vinterens og for
årets sange. Han har lovet os en rigtig »Synge- 
sammen-aften«, som er for elever og forældre. Vi 
venter stor deltagelse denne aften. - Nærmere 
oplysninger senere.

Mandag d. 30. marts. Narkomiljøet.

30. marts kommer en gruppe fra Århus kommu
nes social-medicinske klinik i Valdemarsgade og 
fortæller om det opsøgende arbejde, der gøres for 
at hjælpe narkomaner, der ikke af sig selv kommer 
til behandling på klinikken.
Det er et foredrag, der har bud til alle forældre i 
dag! - På et senere tidspunkt vil gruppen komme 
og fortælle eleverne i de ældste klasser om grup
pens arbejde.

Torsdag d. 30. april kl. 19,30 er der generalfor
samling i Forældre- og Lærerforeningen. Mød op 
med medlemskortet som adgangstegn, giv Deres 
mening til kende. Stem folk ind, som De har tillid til 
vil gøre deres bedste for foreningen. Sig til, hvis 
De har forslag med hensyn til arbejdet / foreningen 
for skolen. Vi venter Dem den aften!

Vel mødt!
PS. Det kan nås endnu, hvis De ønsker at blive 
medlem af Forældre- og Lærerforeningen. Hen
vendelse kan ske hos kasserer Søren Glavind- 
Kristensen, tlf. 1471 94.
På bestyrelsesmødet den 15. januar besluttede 
bestyrelsen at bevilge et ophold på indtil 3 dage 
pr. klasse i ADDIT-RUNDHØJ gratis - foreløbig 
for året 1981. Vi mener, at dette er et stort skridt i 
den rigtige retning og håber, at klasserne vil be
nytte sig af dette gode tilbud.

Vi har for året 1981 fået bevilget penge til skole
gården, så anden etape kan begynde. Inde-ude 
udvalget vil prøve at sætte nogle borde og bænke 
op i det ene hjørne af skolegården, og der beplan
tes omkring dette for at skabe hygge.

På bestyrelsens vegne 
Tove Colstrup

Nyt fra »Addit 
Rundhøj«
Godt Nytår!
Styrelsen for Addit Rundhøj vil her ved årsskiftet 
gerne rette en tak til lærere, forældre og elever, 
som har været lejere hos os i 1980. Vi vil også 
gerne takke for den hjælp og opbakning, vi i øvrigt 
har mødt i det forløbne år. 1981 bør også blive et 
godt Addit Rundhøj år!

Om regler
Vi ved, at der alt for længe har været problemer 
med klassernes og lærernes muligheder for at ta
ge på lejrskole. Den berygtede 11 -timers regel stil
ler sig i vejen for mangt et spændende og hygge
ligt arrangement. Forhåbentlig bliver de dispensa
tionsmuligheder, der har været fremme som for
slag, til virkelighed i 1981.
Vor egen fundats giver regler for, til hvilke formål 
vi må leje ud. Disse regler må ikke opfattes som 
begrænsninger af vore muligheder for at imøde
komme ethvert rimeligt ønske om leje af Addit 
Rundhøj. Vi ønsker meget at se alle lærerne og 
deres klasser i Addit mindst én gang hvert skoleår! 
Vi vil også gerne se mange flere familiegrupper 
med børn og unge. Vore eksterne lejere er natur
ligvis også velkomne til fornuftige arrangementer.

Noget om ferie
Fra i år får alle forældre 5 ugers ferie fra deres 
arbejde. Det må begyde, at vi kan regne med hyp
pigere besøg af Rundhøjskolens forældre med 
børn i Addit. Der er jo plads til 25 personer i et 
velholdt, godt udstyret fritidshus. Der er rigeligt 
med naturherligheder i nærheden. Ikke langt til 
Silkeborg eller Skanderborg. Seværdigheder og 
aktivitetsmuligheder inden for rækkevidde. Bro- 
churer kan fremskaffes fra lokale turistbureauer 
f.eks. Århus.
Vi glæder os til at få ordrebogen fyldt op. Kontakt 
Rundhøj-skolens kontor snarest og aftal et 
tidsrum.

Niels Cramer
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Nyt fra lærerne:
Hvordan er situationen pä lejrskoleområdet 
lige nu?
Som de fleste vil huske, udlob lærernes dispensa
tion for overholdelse af hviletidsbestemmelserne 
pr 1. januar 1979. På lejrskoleområdet betød det, 
at der nu ikke længere var mulighed for at tage på 
ture, der medførte overnatning med een klasse og 
to lærere. Vores fagforening forsøgte at forhandle 
sig frem til, at der kunne komme en tredie lærer 
med på disse ture, men det lykkedes ikke. Hvile
tidsbestemmelserne kunne således kun overhol
des. hvis man var mindst 2 klasser og dermed 4 
lavere afsted. For os her på Rundhøj betød det 
bl a . at klasseturene til f.eks. Addit med een eller 
to overnatninger ikke længere kunne lade sig 
gore.
Er år senere, d. 1. januar 1980 kom der en ny 
bestemmelse i Århus Kommune, der sagde, at 
man nu godt kunne få en tredie person med på 
lejrskole; denne måtte dog ikke være en af sko
lens lærere, men kunne være en af skolevæse
nets løse vikarer. Ordningen skulle gælde eet år. 
Denne løsning syntes vi ikke om her på Rundhøj, 
og forøvrigt heller ikke på de fleste Århusskoler. Vi 
fandt det forkert at tage på tur med en for såvel 
elever som lærere ukendt person. Der var derfor 
meget få. der benyttede sig af denne mulighed. 
Og hele tiden gik' vi og Ventédé-på. at der skulle 

komme en løsning på landsplan for hele proble
matikken omkring lærernes hviletidsbestem
melser.
Lige nu er situationen den, at der pr. 1. januar 
1981 igen er helt lukket for de eenklassede lejr
skoler her i Århus, idet den ovenfor nævnte ord
ning jo kun var for eet år. I øjeblikket er der for
handlinger igang både lokalt og på landsplan, og 
vi håber naturligvis, at der meget snart må komme 
en acceptabel løsning på den ulykkelige situation, 
vi nu har måttet leve med i to år.

Sidste nyt om lejrskoler!
De omtalte forhandlinger på lokalt plan er nu ble
vet standset af kommunen. Århuslærerne har der
for besluttet at standse al lejrskolevirksomhed fra 
d. 1.3.81 - og indtil forhandlingerne bliver genop
taget, og der er kommet et tilfredsstillende re
sultat.

Lærerne ved Rundhøjskolen 
Kirsten Skou Jensen 
Tillidsrepræsentant

Udtrykket »lejrskole«, betyder her; Alle klasseture 
med overnatning.


