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RUNDHØJSKOLEN
forældre- og lærerforeningens blad yd

DECEMBER
Dec. 1981 NR. 59T 1

O 2

F 4

s 6 Julemik Addit/R.
M 7______________________ 50
T 8 Valg - fridag 
o 9.__________________
T w Skolenævnsmøde
F 11 Termin

L 12 Lucia-fest_______
S 13__________________
M 14 51
T 15_____ ___________
o 16 Deadline bladstoi
T 17__________________
F 18__________________
L 19__________________
S 20__________________
M 21 52
T 22________ ■ _____
O 23 Juleferie til
T 24 3.1. inkl.
F 25 Jule^S
L 26 2.iuledag____________
S 27__________________
M 28 53
T 29

DANMARKS 
pædagogiske 

C.BOOTEK

Les særligt i dette nummer:
Julemik i Addit - Loppe-nyt - Lucia-fest
Valg-nyt - Herning-kursus - Iicderarbe Jde
Tilmeldings-blanket til Lucia-festen - og 

meget andet!
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PP-nyt
Aabo-orkestrets besøg først i no
vember måned blev en strålende suc
ces, ikke mindst takket de mange 
velvillige værtsfolk, og i den an
ledning skal der fra skolen lyde 
en varm tak for den store hjælp; 
uden den var arrangementet ikke 
lykkedes. Hjertelig tak for det'.

En sød repræsentant for ungdoms
gruppen UP WITH PEOPLE var her på 
skolen en hel dag i sidste uge. 
Hun fortalte varmt og levende om 
det organisationen stod for, og om 
sin hjemegn i New Mexico. De æld
ste klasser fik et dybt indtryk 
af, at vi godt kan komme hinanden 
ved på en anden måde end gennem 
krig og elendigheder af den slags.

Skolen har i denne tid besøg af en 
engelsk gæstelærer, John Farmalo. 
Han kommer i alle engelsk-klasser- 
ne og giver derved børnene et før
stehåndskendskab til engelsk sprog 
og levemåde .

lo. klasse er i denne uge 1 
en ekstra erhvervspraktik, mest i 
p1adser, som de selv har skaffet. 
Det sker for at prøve at gøre lo. 
skoleår mere relevant og dermed 
mere tillokkende.
Skolen har i den henseende meldt 
sig til et forsøg omkring lo. klas- 
se i skoleåret 1983-84. Men herom 
senere .

Søndag d. 6. december holder vi 
JULEMIK i Addit. Man kan komme med 
bus derud, hvis man melder sig se
nest i morgen'. Se ellers de udsend
te sedler herom'.

Der kommer eftersyn på børnecykler 
fra politiets side engang i decem
ber. Mere får man ikke at vide'. - 
Men det var måske en ide at se cyk
len efter i sømmene - og besinde 
sig på at bruge den rigtigt'.

Vore LUCIA-KONCERT finder sted lør
dag d. 12. december kl. 13-18. Vi 
venter alle mand af huse'. Se andet
steds i bladet'.

Luciapigernc fra 4. kl. og sangko
ret og syngepiger fra 5. klasse 
har meget at lave i denne tid. De 
synger ved forskellige arrangemen
ter i hele december måned. Det sam
me gælder blæsere, blokfløjter og 
forældre- og lærerkoret, der med
virker ved kirkekoncert i Holme 
kirke d. 8. december (valgdagen1.) 
kl. 19,3o og i Møllevangskirken 
d. 15. december kl. 19,oo. Velkom
men '.

Juleferien begynder i år, når vi 
går fra skole/kirke tirsdag de. 
22. december, og vi skal i skole 
igen mandag d. 4. januar. God 
ferie'.

Der er kommet en henvendelse fra 
forældrene i 3c om at undgå, at 
3.klasserne sammenlægges til næste 
år, som man fra myndighedernes 
side jo har truet med. Denne hen
vendelse vil blive behandlet i bå
de lærerråd og skolenævn, forinden 
den videresendes til de respektive 
skoleautoriteter til endelig afgø
relse. Vi skal nok orientere om 
sagens videre forløb.

- Hvis man vil have indlæg og ny
heder med i januar-nummeret af 
"Rundhøjskolen", må man være op
mærksom på, at sidste frist for 
bladstof er allerede onsdag d.
16 , december 1 '.

Og så til sidst:
Glædelig jul til alle



forældre- og lærerforeningens blad

Valg-nyt
Knap er det ene valg overstået, før 
vi skal til at tænke på det næste - 
og det næste igen, som bliver sko
lenævnsvalget. Fra skolevæsenet har 
skolen nu modtaget den tidsplan, 
som skal gælde, og valgdatoen er 
fastsat til tirsdag d. 2. marts. I 
modsætning til forrige gang bliver 
der mulighed for at stemme enten om 
morgenenkl. 8-lo eller om aftenen 
kl. 16-2o.

Sidste gang skulle der vælges 
7 medlemmer til skolenævnet. Da 
elevtallet i løbet af valgperioden 
er faldet til under 5oo, skal der 
denne gang kun vælges 5 til det 
nye skolenævn. Spørgsmålet om cen
terklassernes repræsentation er 
endnu uafklaret. Stemmeberettigede 
og valgbare er alle, der har børn 
indskrevet i skolen den 2.3.82, 
altså også forældre til børn i de 
kommende børnehaveklasser, der jo 
indskrives i januar.

Ca. 1. februar vil der blive holdt 
et møde på skolen, hvor valgbesty
relsen (skoleinspektøren, den af
gående nævns formand og et medlem 
af byrådet) vil orientere om val
get. Umiddelbart efter dette vil 
der være mulighed for at afholde 
opstillingsmøder. Vi håber, der 
V1J komme flere lister, så vi får 
et kampvalg. Inden det orienteren
de møde vil skolenævnet i januar 
indbyde til en aften, hvor man kan 
høre om nævnets arbejde og stille 
spørgsmål og finde ud af, om det 
er et arbejde, man kunne tænke sig 
at gå ind i og måske finde sammen 
med andre om en liste.

Loppe-nyt
Vi ved alle, at december er en 
travl måned, men måske kunne du 
alligevel ofre et par tanker - ja 
evt. lidt handling - på loppesa
gen .

Mange familier køber til jul nye 
ting og sager, som erstatning for 
ældre, der så ikke skal bruges 
mere. Derfor har vi lånt plads på 
skolen i tiden frem til loppemar
kedet. - Så nu har du et sted, 
hvor du kan aflevere det, du ikke 
vil bruge mere. Det kunne jo også 
være, at du bare "gerne vil af 
med noget", som kan bruges, når 
salget skal løbe af stablen.

Hvad gør du?
- ring 27 29 66 (kl. 8-14) og 

aftal med en af skolens se
kretærer, hvordan/hvornår du 
kan aflevere - eller

- aflever direkte til pedellen 
(ikke kl. 12-14).

Siden sidste blad (nr. 58) har vi 
fået tilsagn om hjælp til ledelse 
af en af vore sektioner (indsam- 
1ing/udbringning) fra en, der har 
prøvet før, nemlig Otto Sørensen - 
velkommen.

Flere ideer til brug for denne 
store aktivitet efterlyses. Du 
kunne på et stykke papir lige 
skrive lidt, komme det i en ku
vert mærket "LOPPE" og aflevere 
den på skolekontoret - så skal vi 
nok få den.

P.u.v.
Rolf Carl

En uge efter det orienterende møde, 
altså ca. d. 8. februar, er sidste 
frist for indlevering af kandidat
lister. Ilvis der kun indleveres 
1 liste, er kandidaterne på den 
automatisk valgt 1 den prioritere
de rækkefølge; hvis der er flere 
lister, afholdes valget som nævnt 
d. 2. marts.

D.iltnm for nævnets møde med foræl
drene vil komme i næste nummer af 
bladet. Men det er ikke for tid
ligt at tænke på, om det var noget 
for d ig at stille op'.

Lene Sepstrup 
sekretær 1 nævnet

Andet nyt
Konfirmationen 1983 (treogfirs!) 
finder sted søndag 17. april'. Blot 
for at man kan vide det'.

Per Sørensen, Rundhøjhallen, med
deler, at han fremover først vil 
være at træffe efter kl. 17 og 
ikke som tidligere efter kl. 15.
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Add it-nyt
Forældre-nyt

Julen nærmer sig, og vi vil igen i 
år åbne dørene i Addit Rundhøj for 
elever, lærere og forældre ved 
Rundhøjskolen. Søndag den 6. decem
ber om eftermiddagen mødes vi og 
laver juledekorationer, julegløg, 
æbleskiver, spiller julemusik, syn
ger, køber grantræer og pyntegrønt. 
I skoven kan man også komme. Afgang 
fra skolen i bus til rimelige pri
ser .

Tænker I på vinterferie, så skulle 
I tænke på Addit Rundhøj. VI er 
langt billigere end Norge, Sverige 
eller Østrig, 2oo kr. pr. døgn el
ler l.ooo kr. for en uge for med
lemmer af foreningen. Familieferie, 
hvor I inviterer familie og venner 
til at besøge jer i ugens/weeken- 
dens løb er alletiders.
Tag telefonen og lej Addit Rundhøj, 
inden andre gør det.

Venlig hilsen
Niels Cramer

Efter et veloverstået bankospil med 
et meget fint overskud går vi nu 
ind i tiden med valg. Ikke kun valg 
til kommune, amt og folketing, men 
også valg til skolenævn. Vi håber 
på, som for 4 år siden, at kunne 
stille op med vores egen liste, så 
hvis nogen er interesseret i at 
"blive skolenævnsmedlemmer", bedes 
I henvende jer til vores formand 
Tove Colstrup, tlf. 14 53 77, eller 
undertegnede Joan Jeppesen, tlf. 
14 53 11.

Læderholdet er nu en realitet og 
starter efter nytår med et hold på 
3o timer. Ligeledes vil vi, på op
fordring, holde endnu en musik/ 
sangaften sidst i januar måned. Me
get har vi jo nu i denne mørke og 
triste tid at se frem til på vores 
skole, bl.a. Rundhøjblæserne og 
Forældre- og lærerkoret, som giver 
koncert i Holme kirke tirsdag den 
8. december (valgaften) og vores 
årlige Luciakoncert lørdag den 12. 
december i Rundhøjhallen.

På FOLF's vegne ønsker jeg alle en . 
rigtig glædelig jul og på gensyn i 
1982 .

Joan Jeppesen 
sekretær



----  klip her! ------------------------------------------------------------------------

VI vil /jerne købe ..........vokuoiibillettur, i ult .... kr. 
.......... børnebilletter, i alt .... kr.

I alt ...........................................  kr.

Vi kun nok spise .... æbleskiver!
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Nævns-nyt
Herning-kurset 1981: Skoletræthed/ 
skoleinteresse.

En samling forældre, der er mere 
end gennemsnitligt interesseret i 
deres børns skole og samtidig en 
flok, der har meninger og gerne 
vil lufte dem, det er, hvad man 
møder på Skole og Samfunds årlige 
kursus for nævnsmedlemmer. Og det 
er ikke noget dårligt udgangs
punkt for et døgns intenst samvær 
med foredrag og diskussioner i 
grupper omkring et emne, der i år 
hed skoletræthed/skoleinteresse .

Første indleder var biskop Ilelge 
Skov, Ribe, der talte om Mennesket 
og sproget. Han understregede vig
tigheden af at tale med sine børn, 
både små og store. Børnenes opfat
telse af virkeligheden bliver ind
skrænket, hvis de ikke stimuleres, 
og ens horisont går ikke længere, 
end det sproglige udtryk rækker. 
Derfor er det af stor betydning 
at tilegne sig et nuanceret sprog. 
Han talte også om det perfekte, 
det tekniske sprog i modsætning 
til poesiens, kærlighedens og dag
ligdagens sprog. Og han illustre
rede det med en historie om en vi
denskabsmand, der sagde: Et udsagn 
skal enten kunne bevises eller mod- 
bevineu, ellers er det vrøvl. Hvor
til højskolemanden svarede: Så be
skæftiger vi os med vrøvlet'.

Efter denne generelle indledning 
blev foredragsholderne mere kon
krete. Professor Kaj Spelling fra 
Danmarks Lærerhøjskole talte meget 
spændende om, hvordan skolen kan 
blive en skole for alle. Ifølge 
folkeskolelovens § 2 skal skolen 
give mulighed for alsidig udvik
ling. Spelling mente, at man bør 
afskaffe ordet intelligens, idet 
vi alle har forskellige evner, som 
er mere eller mindre udviklet, og 
det drejer sig om, at alle skal op
nå det bedst mulige for dem. (Og 
intelligensprøver er af det onde, 
fordi de kun måler ganske bestemte 
færdigheder) . Ilan afskyede karakte
rer, fordi de kun præmierer ab
strakte og sproglige evner, men 
ikke påskønner kreative evner. Og 
i øvrigt er karakterer opfundet 

af jesuitterne i 1599, da de ikke 
med ris, ferier og isolation kunne 
lære eleverne noget'. Og skulle ka
rakterer gavne indlæringen, skader 
de i hvert fald andre sider af per
sonlighedsudviklingen. Hvis den en
kelte får mulighed for at udvikle 
sine evner, styrkes selvtilliden, 
og barnet vil handle ud fra en in
dre motivation. De,der får neder
lag, bliver skoletrætte. Picasso 
sagde: Den succes, jeg havde i min 
ungdom, betød alt. Hvis man har den 
indre motivation, er det arbejdet, 
der interesserer, ikke karakterer
ne .

De fleste evner udvikles bedst i 
en konkurrencefri atmosfære. Har 
man den indre motivation, behøver 
man ikke at sammenligne sig med an
dre. Og lærernes opgave bliver at 
gøre det, de lærer eleverne, me
ningsfuld t.
Sådan kan skolen blive et middelt 
og ikke et mål. Så Spellings lig
hedsskole går altså på en skole, 
hvor der i en konkurrencefri atmos
fære er optimal (størst mulig) mo
tivation, og hvor der er tid til 
at fortælle■

3. afdeling var igen tredelt, idet 
konsulent Erik Ustrup, Nordjyllends 
amt, lagde for om folkeskolens fag- 
kredn, nærmori) buutcmt do krutitivu 
fags placering. Han håbede på, at 
folketinget vil give folkeskolen 
lidt politisk ro, et pusterum, for 
der er mange muligheder for forbed
ringer i den nuværende lov: valg
ordninger, semesterordninger, al
ternative tilbud etc. En undersø
gelse viser, at forældre og lærere 
vurderer de kreative fag (håndar
bejde, sløjd, musik osv.) højere, 
end elever gør. Giver det sammen
stød - og skoletrætte elever? I ste
det for at give de kreative fag me
re tid, skulle man måske hellere 
tilgodese kreativiteten overalt i 
skolen, også i de traditionelle fag.

Hanne Rasmussen, socialpædagog og 
skolenævnsmedlcm, talte om barnets 
netværk: de socialpædagogiske aspek
ter i forbindelse med skoletræthed/ 
skoleinteresse. Arsagen til skole
træthed vil ligge i hele barnets si
tuation. Det gælder om at stille 
krav til børnene, som de kan magte. 
Og sommetider forvirres barnet af, 
at hjem og skole formulerer deres 
krav forskelligt. Der kræves følsom
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hed, forståelse og tillid - og 
at forældrene i en klasse er so
lidariske med hinanden. Vi må fo
kusere på det, barnet kan, og ik
ke på det, som det ikke kan; ac
ceptere at vi er forskellige og 
have respekt for alle slags men
nesker. Og et hjertesuk: hvorfor 
kalder vi ikke en konsultation 
for en samtale?

Til sidst hørte vi amtslæge Vagn 
Christensen, Ringkøbing amt, som 
talte om samfundets og hjemmets 
betydning for skoletræthed. Han 
mente, at i den industrikultur, 
vi i dag lever i, er det en nor
mal reaktion, at mange af de 
overflødige (arbejdsløse, pensio
nister osv.) bliver trætte - det 
gælder også skolebørn. Vi må have 
nogle holdninger til, hvad vi vil 
med vores børn. Vagn Christensens 
bud var, at vi skal lave forhold, 
så vi alle kan elske og arbejde - 
det er behovet. Og trods dårlige 
vilkår er der med fantasiens hjælp 
også nogle muligheder uden om al 
lovgivning og behandling.

Det var inspirationen, og vi for
ældre kunne så snakke videre om 
alle disse ideelle fordringer ud 
fra vores meget forskellige erfa
ringer. Og selvfølgelig kunne vi 
også blive enige om, at mange af 
de gode ideer ville være noget 
nemmere at realisere, hvis der 
også kunne blive afsat nogle mid
ler til at gøre det for. For slet 
ikke at tale om den holdningsæn
dring i hele samfundet, der også 
skal til, for at skoletrætte ele
ver skal kunne blive til skolein
teresserede elever.

Mere-nævns-nyt
Skolenævnsmøde d. 12. november.
På vores sidste møde godkendte vi 
fordelingen af beløb til undervis
ningsmidler for 1982. Det vil sige, 
hvorledes beløbene fordeles på de 
enkelte fag. Der er færre penge 
til rådighed end i 1981, men elev
tallet er også mindre. Det er lyk
kedes at holde udgifterne på bøger 
på cirka samme niveau som i 1981, 
fordi det skønnes, at der vil bli
ve behov for færre penge til foto
kopiering næste år.

Skolenævnet er Indkaldt til et mø
de sidst på måneden, hvor alle 
nævn i kommunen skal orienteres om 
det kommende skolenævnsvalg, som 
er omtalt andetsteds i bladet.

Lene Sepstrup 
sekretær

Gælder det også for vores skole?
Fra et stort anlagt forskningspro
jekt om skole-hjem samarbejdet 1 
Helsinge kommune har jeg plukket 
følgende resultater:
8o '4 af forældrene mener, at skole
bladet er en meget god informa- 
t ionskilde.
De fleste forældre foretrækker kon
sultationer frem for forældremøder.
Forældrene vil gerne vide mere be
sked om lærernes arbejdsmetoder, 
end lærerne selv tror.
Halvdelen af lærerne, men kun 1/3 
at forældrene mener, at forældre
mødet bør bruges til at lade for
ældrene få kontakt med hinanden.

Lene Sepstrup


