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INDSKRIVNINGEN

interesserede heri! Henvendelse på

til børnehave- og 1.klasse blev

kontoret (tlf. 27 29 66).

lidt fortumlet i år. Datoerne blev

rykket på grund af folketingsvalget,
så der kan være forældre, der ikke
fik indmeldt deres barn i tide. Ken

der man nogen, der er kommet i klem
me her, kan man trøste dem med, at
det kan nås endnu! Henvendelse på

Som en anden form for kontakt har
8.b været til landbrugsspil, og 8.

klasserne har haft besøg af en kap
tajn fra Dansk Skibsadoption, som
fortalte om livet til søs. Også dis

se former for erhvervsorientering

vil vi udbygge fremover.

skolens kontor.

Der blev i første omgang indmeldt

INTERESSEGRUPPERNE

Jl elever i børnehaveklasserne.Det

er kommet godt i gang efter julefe

skulle være nok til to klasser.

rien. Vi håber, at det kan blive

I vore nuværende børnehaveklasser

et fast indslag i fritids-aktivite

er der 16 og 15 elever. Det bliver

terne på skolen. Har man andre gode

nok til to 1. klasser til næste år.

forslag til interessegrupper end der

Ken hvordan vil det gå klasserne

der er i gang (madlavning, håndarbe,

videre frem? Hvis det samlede elev

de, skak), vil vi gerne høre fra Der

tal kommer ned på 26, bliver klas
serne slået sammen - og det er fælt!

» SAMMEN ER VI STÆRKE »

Vi kan kun håbe det bedste!

var titlen på et stort arrangement

i anledning af Fællesorganisationens

ERHVERVSPRAKTIKKEN

loo års jubilæum. Hertil bad man om

i 9. klasse havde vi problemer med

bidrag fra skolerne. Børnehaveklas

i år. Arbejdsformidlingen så sig

serne på Bundhøjskolen sendte plan

ikke i stand til at gennemføre den

cher ind, og de var så gode, at de

for skolen denne gang, men overlod

blev præmieret med 15oo kr.! Skolen

den til skolevæsenet, der siden med

gratulerer med det fine resultat.

delte skolen, at den heller

ikke

kunne klare praktikken! Så gik vi
selv i gang, og ved hjælp af flin

ke erhvervsdrivende og elev- og

forældrekontakter lykkedes det at
finde praktikpladser til alle ele
verne! Skolen siger hermed tak til

alle, som hjalp med at få det hele
ordnet på en så god måde!

Vi vil

gerne udbygge kontakten til

er

hvervslivet, så hvis nogen har an

dre gode ideer her, er vi mere end
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Under det viste slogan er skolens foreninger

X

gået i gang med at forberede det, der skal blive

til forårets oplevelse, nemlig

Rundhøjskolens Forårsmarked"

i weekend'en 11.maj, 12.maj og 13.maj.

hvor vi forventer at kunne trække "alle mand af hus" som del

tagere i over Jo forskellige aktiviteter for og med elever,læ
rere, forældre og andre med nuværende eller tidligere tilknyt

ning til Rundhøjskolen. Vi regner også med at se andre som
publikum eller deltagere.
Af påtænkte aktiviteter kan nævnes:

temadage: lo/5 og 11/5

vognoptog og musikalske indslag,

børneloppemarked og miniloppemarked,
kaffebod, grill, kro, cafeteria, morgenkaffe,
gallerlandsby og vikingetræf,

kaberet, revy, folkedans,

fagenes fest og cirkus,

diskotek og bal,
oprydning og vagtordning
m.m.

Der bliver behov for at skaffe hjælpere til afvikling af de

mange enkeltarrangementer. Klasserådene indkaldes allerede den
23. februar for at orienteres om og motiveres for aktiv del

tagelse. Invitation til forældre og program med tider vil til

gå efterhånden som behovene konkretiseres og når detailplan
lægning Samt tid og sted er på plads. Ved man allerede nu, at
man vil være med, kan indskrivning ske på skolens kontor.
Markedsudvalget står for den forudgående planlægning, koordi
nering og omtalen af begivenheden i dette blad såvel som i

andre levende nyhedsmedier. I må også huske det, og også for

tælle det videre!
Mere nyt i næste nummer!

Markedsudvalget for

Rundhøjskolens forårsmarked
Niels Cramer, sekretær.

sagt af en indianer.
FOLF havde den 11. januar inviteret medarbejdere fra GREEN

PEACE til at komme og fortælle om organisationen. To mand
derfra mødte op med lysbilleder og foredrag samt forskellige
artikler, der kunne købes for at støtte organisationen.

GREENPEACE er startet i USA og Canada og er nu 13 år. Har
kontorer i lo lande og frivillige bidrag i 1982 i størrel
sesorden 65 mio. $. I Danmark har GREENPEACE kontorer i så

vel København som i Arhus, og i løbet af de sidste 2 år er
medlemsantallet steget fra 1.5oo til 2o.ooo. En eksplosion,

der vidner om stor interesse og behov for netop denne orga
nisations indsats.

Da vand udgør ca. 2/3 af jordens overflade, og ingen andre
for 13 år siden debatterede forureningen og miliøskaderne

i havet, valgte GREENPEACE at arbejde specielt med sager,
der berører havet og dets miliø.

Ca.

af aktionerne er vendt mod den kemiske og radioaktive

havforurening i form af dumpninger af kemisk affald og høj
og lavradioaktivt materiel. Den anden halvdel af aktionerne

er vendt mod den intensive og ubarmhjertige rovdrift på hva

ler, delfiner og sæler og sælunger.
Aktionsformen er at skabe international debat om sagerne,

idet man ved ikke-voldelige, upolitiske midler søger at

fremkalde situationer, der fanger medierne, således at ak
tionen kommer frem i offentlighedens omtale og dermed ska
ber debat om den aktuelle aktion, og hvorfor den finder
sted.

Det har vist sig flere gange, at netop denne aktionsform
har stor virkning og har foranlediget,at regeringer og inter

nationale organisationer begynder at gribe ind i tidligere

tiders "laden stå til".

En virkelig god aften.
Rolf Carl

6

aw»®

msanansME®

DEN 12. FEB.

KL.14--16-

^ffYt
br0d

F/7^

°ldning

ARRANGEMENT PÅ

H ilsen 10. kl asse

RUNDHØJSKOLEN:

Børnebogsforfatteren BJARNE REUTER kommer på

RUNDHØJSKOLEN
TIRSDAG DEN 21 FEBRUAR KL. 1900
Bjarne Reuter vil fortælle om sine bøger, og han henvender sig
især ti! 5 — 7 klasse

Vi ser helst at forældrene også deltager.
Tilmelding på kontoret SENEST 15 februar.
Pris 5 kr. pr. person.

OM FORÅRSMARKED 11/5 12/5 13/5-84
"Addit Hundhøj"-styrelsen er også med til at arrangere og af

holde disse forårsfestdage på og omkring Hundhøjskolen. For os
er det nyt at skulle udfolde vor aktivitet i Holme. Det plejer

jo at være i Addit. Men Addit kan godt klare sig alligevel,
imens. Altså tager vi fat.

7
Styrelsen og dens hjælpere bliver involveret i "MINI-loppemarked", skattejagt, sportsdans, folkedans, orkestermusik, heste,

grillstegning, diskotek for de unge og oprydning. Ved I alle
rede nu, at I kan og vil hjælpe, så bliv skrevet på vor liste

på kontoret.
"MINI-loppemarkedet" finder sted
lørdag den 12.maj kl. 9-16
i cykelkælderen og i Rundhøjhallen. Forud for dette skal der
selvfølgelig samles ind. Det starter vi med allerede nu i feb
ruar. Fra mandag den 6.februar kl. 18-19 og hver mandag - sam

me tid - vil cykelkælderen og følgende telefoner være åbne for

aflevering af effekter: 27 24 48,

14 55 77

og

27 36 o9- Men

husk: kun småeffekter. Ingen hvidevarer og ingen møbler.
Lad os sammen skabe et godt resultat for skolen:
"SMIL MED SKOLEN"

Niels Cramer.

Skolenævnet har faktisk ikke haft møde siden sidste nummer af

"Rundhøjskolen", men verden står jo ikke stille af den grund!

Større og mindre sager løber i en jævn strøm over nævnets bord.
De fleste af dem bærer præg af, at skolen har fundet en god form,

som den gerne vil bevare: 8. og 9. klasse vil fortsat have ikke-

kursusdelt undervisning i det kommende skoleår, valgfagene for

8. - lo.klasse bliver de samme som i år. Forsøget med et andet
lo.klasseforløb, sådan som det kører for øjeblikket, er altså
et forsøg og kan ikke uden videre fortsætte, men vi har søgt om

at få lov til at videreføre nogle af de gode erfaringer, der er

gjort.
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Nogle af de sager, der har optaget os mest siden sommerferien,

har nu fundet en afgørelse med skolekomnissionsmødet den 17« ja
nuar: Vi får ikke vinterferie i Århus skolevæsen. Nogle vil være

kede af den afgørelse, andre vil vel trække vejret lettet: Så
fik vi da ikke én uge til med børnepasningsproblemer.

Skoledistrikterne bliver ikke ændret i denne omgang. Det betyder,
at vi vil få nogle årgange med to ret små klasser (14-16 i hver).
Vi har været - og er fortsat - lidt urolige med hensyn til sko
lens fremtid på lidt lasngere sigt, men indtil videre må vi jo

tro på de mange forsikringer om, at skolen skal bestå som selv

stændig, tosporet (?) skole. Og så kan vi da glasde os over, at

vi har rammerne til en god skole: Stor nok til at tilbyde et
passende antal valgfag og til at have veluddannede faglærere i
alle fag - lille nok, til at vi kan kende hinanden, til at klas

serne ikke bliver for store og til at hver klasse kan have deres
eget klasselokale.

Hele spørgsmålet om, hvordan skolerne i Århus skal udvikle sig
de næste år, vil blive grundigt drøftet også i vort skolenævn i

dette forår: Den såkaldte 5 35-plan for hele skolevæsenet skal
være færdigbehandlet i nævn, kommission og byråd og afleveret
til Undervisningsministeriet inden sommerferien. Det kommer der

mere om i de næste numre af "Pundhøjskolen".

Forårsmarkedet deltager nævnet naturligvis også aktivt i. Der
bliver et orienteringsmøde for klasserådsmedlemmer den 2J. feb
ruar. Læs i øvrigt om det store arrangement andre steder i bla

det.

Nogen har spurgt, hvorfor det som regel er Elly Petersen, der

skriver denne rubrik, men sommetider mig. Svaret er meget en
kelt: Vi prøver i nævnet at fungere som en god familie, hvor

hver har deres opgaver, men uden at vi bliver specialister.
Når sekretæren har for travlt, træder f.eks. formanden til og hvis formanden ikke er til at få fat i, spørger man bare
én af de andre nævnsmedlemmer. Vi ved allesammen, hvad der

skal gøres!

Ejvind Post.

