
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


rJR. /30

M 13 .
T 14 Nævnsmøde
O 15 I
T 16 ■
F 17 ■
L 18
S 19

1989

T 2 |-ærerradsmcde
F 3 i____________
L 4 j____________
S 5 i____________
M 6 i____________
T 7 Familiebanko
O 8 !____________
T 9 I____________
F 10 I____________
L 11 ____________
S 12 '

M 20 'noaril i np
T Kom__^alg.
O 22 -_________
T 23 _________
F 24 I_________
L 25 i_________
S 26 :_________
M 27 _________
T 28 1 Lærerrådsmøde
O 29 '_____________
T 30 I 

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



2

Den 3. Oktober var skolenævnet 
vært ved et arrangement for for
ældrene i skolens klasseråd. 
Arrangementet var et led i den 
formå1sdebat, som vi startede 
sidste år på samme tid.
Aftenen blev iøvrigt stærkt præ
get af det som optager os alle 
i denne tid; nemlig den nye sty
relse af skolen, og de nye sam
arbejdsformer der følger heraf. 
For nu at holde fast i debatten 
om indhold og formål i skolen 
så vi filmen "Skole for livet" 
af Kristen Bjørnkjær. Filmen 
fortæller i humoristisk form om 
den "nye" lærer med de nye ide
er om undervisning, og om de 
vanskeligheder han løber ind i 
når, der skal skaffes forståel
se for det nye blandt forældre
ne. Filmen konkluderer nærmest 
at det med formål og indhold, 
det kan forældrene ikke blive 
enige om; så det må læreren 
hellere klare alene...
Og det er jo netop det vi ik
ke kan slå os til tåls med i 

morgendagens skole. Hvor svært 
det end er må vi skabe et grund
lag for at samarbejde om skolens 
indhold og målet for dens virk
somhed .
Når noget er så svært at tale 
om, hjælper det nogen gange at 
tage humoren til hjælp og stille 
tingene på hovedet. Det gjorde 
vi så ved at dele mødet i 2 hold 
"de sorte" og "de hvide”. Sort 
kom med forslag til, hvordan vi 
fik samarbejdet mellem skole og 
hjem til at gå dårligst muligt, 
mens hvid skulle komme med for
slag til forbedringer i samar
bejdet. Der kom mange ubetaleligt 
morsomme signer ud da forslagene 
blev konfronteret med hinanden. 
Vi har brugt det materiale, som 
blev fremstillet på mødet til 
at skrive en sort/ hvid bog om 
skole-hjemsamarbejdet, og den 
er netop nu på trapperne. Vi 
uddeler den i første omgang til 
klasserådsrepræsentanterne; men 
vi håber at bogen kommer store 
dele af forældreskaren til go
de; citater fra bogen er efter 
vor mening særdeles velegnede 
til at nærme sig emner, som el
lers næsten er tabu på forældre
møder; et par citater:
Hvid til lærerne:"Sørg for,at 
der dannes klasseråd.Stil dig 
til rådighed for rådets arbejde, 
men giv også rådet mulighed for 
at mødes uden dig"
Hvid til skoleledere: "Skoleleder« 
bør være nybarberede" 
løvrigt er de sorte så langt de 
sjoveste!!



15 ÅRS JUBILÆUM OG FINLANDSTUREN.

Som I sikkert ved, har RUNDHØJ BLÆSERNE lige haft jubilæum. 

Jubilæum med reception, koncert og fest for nuværende og gamle 
medlemmer og deres forældre. Til jubilæet fik vi en masse gaver 

bl.a. blomster, noder og penge.
Vi vil gerne takke alle, som har vist opmærksomhed ved vores ju- 

b ilæum.

I efterårsferien var vi med orkesteret i Finland. Vi tog af sted 
tidlig lørdag morgen med kurs mod Frederikshavn, hvor vi tog fær
gen til Gøteborg. Vi kørte gennem Sverige til Stockholm, hvorfra 
vi tog færgen til Åbo i Finland. Vi blev godt modtaget af vore 
finske værter.
De følgende dage var vi ude at spille koncerter på forskellige 
skoler og se de finske seværdigheder. Vi så bl.a. Sibel lus-museet 

og domkirken.
Vi syntes, det var en god tur og glæder os til at gøre "gengæld" 
når finnerne kommer herned i januar.

På fredag den 3. nov. skal vi på musikkursus i Hjørring. Der kom
mer en engelsk dirigent (Peter Room) og leder kurset.
De fleste af os har været med tidligere, og vi glæder os til igen 
at deltage i kurset og spille sammen med 5-6 andre orkestre.

Julia og Søren.



Forældre - og Lærerforening

Tirsdaq den 7 november kl 13-00 i Qundhøjhdllen

Vel fnødt............ FOLF

Flæskestege og flotte tender

Sidegevinster ^5
Kinesisk lot te hi
Købmand skutte

Børn kun a^gdng i følge med voksne





naevnsnyt
På nævnsmødet den 10.10. indeholdt dagsordenen flere 

punkter af stor betydning for vores børns fremtid: 
Ansøgning til FOLKESKOLENS UDVIKLINGSRÅD om støtte 
til et “bredere og mere tværgående kulturelt tilbud 
til beboerne i Ho 1me/Rundhøj-området gennem et samar
bejde mellem offentlige institutioner og privat for
eningsvirksomhed". Vi vil gerne have dannet et lokalt 
forankret oplysningsforbund, som foruden almindelig 
aftenskolevirksomhed, gerne må satse på aktiviteter 

på tværs af aldersgrænser. Vi søger om støtte til 
det nye lokalblad "Hold a Holme", som gerne skulle 
have lidt mere redaktionelt stof. Endelig vil vi 
gerne arbejde med oprettelsen af et lokalt "kultu
relt fællesråd", som kan engagere alle som bor og 
arbejder i Holme. 
STYRELSESVEDTÆGT FOR ÅRHUS SKOLEVÆSEN: Så fik vi 
Århus Kommunes bud på styrelsesvedtægten ud til ud
talelse i nævnene. Vi har grundigt gennemlæst og 
drøftet forslagene og sendt vore bemærkninger vi
dere til kommunen. Når sagen har været behandlet i 
byrådet, vil vi lave en grundigere gennemgang af de 
nye regler. 

SKOLEGÅRDEN: Her er der glædeligt nyt, da kommunen 
har reageret positivt på nævnets henvendelse i for
året og har tildelt os nogle ekstra penge. Læs herom 
andetsteds i dette blad.

venlig hilsen 
Inge Daugaard



MØDE MED KLASSERÅDENE.

Tirsdag den 3-10 havde skolenævnet inviteret klasserådsmedlemmer og lærere 
til et arrangement på skolen med temaet: SKOLE - HJEMsamarbejde og DEN NYE 
SKOLESTYRELSESLOV.
Arrangementet indledtes med forevisning af en film som oplæg til aftenens 
debat om skole - hjemsamarbejdet.
Debatten var arrangeret som en række gruppediskussioner, hvor opgaven for 
tre HVIDE grupper var at udarbejde en HVIDBOG for hvordan man mente dette 
samarbejde bedst kunne fungere og stimuleres bedst muligt. For tre SORTE 
grupper var opgaven tilsvarende at lave en SORTBOG, som kunne illustrere 
det værst tænkelige klima for samarbejdet.
Diskussionen i grupperne var særdeles livlig, endog morsom, og da slutresul
taterne fra grupperne blev gjort op sås tegningen til et materiale, der nok 
kunne inspirere til videre debat ude i klasserne, samt være til nytte i ar
bejdet mellem skole og hjem.
Skolen, Jørn Skovsgaard, har lovet at nedprente hvid/sortbogsmaterialet på 
papir, så det kan blive tilgængeligt for alle skolens brugere. Forhåbentlig 
er det også sådan, at deltagerne i mødet - det var ganske mange 44 - har la
det sig inspirere til at sætte gang i diskussionerne på klassesammenkomster
ne.
Afslutningsvis gav Jørn Skovsgaard en kort status over den nye skolestyrel
seslov, som jo nu er vedtaget og træder i kraft pr. 1 - 1- 90.
Nævnet udtrykker hermed sin tak til de mange fremmødte, der bidrog til at gø
re aftenen både livlig og inspirerende.

Jess Mou Andersen.

SKOLEGÅRDEN.

Skolegården trænger til en fornyelse.
Først og fremmest er legeredskaberne defekte og utilstrækkelig sikret. Dette 
har skolenævnet påpeget overfor forvaltningen, som nu har stillet et større 
beløb til rådighed.
Der er nedsat et skolegårdsudvalg, som har udarbejdet ideer til ændringer.
Dette betyder, at der allerede inden årsskiftet kommer aktivitet i skolegår
den!
Har du gode ideer, interesse for sagen, kan du stadig nå at være med i det 
indledende arbejde - ellers er planen at vi til foråret laver en "arbejdsdag" 
for elever og forældre i skolegården. Mere om dette senere.
Henvendelse til Lis Vinge Madsen, medlem af skolegårdsudvalget, tlf. 86 27 60 18

Lis Vinge Madsen.
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interessegrupper

Vi har nu ca. 100 børn tilmeldt interessgrupperne fordelt på: 
bagning, 
madlavning, 
læder, 
badminton, 
idræt/leg og 
formning..
Der er dog stadig få ledige pladser på bagning - mandag (nyt hold), 

formning - tirsdag og 
idræt/leg - onsdag.

Det er meget tilfredsstillende at så mange har meldt sig.
Hvis der er interesse for nye ideer, udfordringer omkring interessegrupperne, 
hører vi meget gerne fra jer.

Julen den sig nærmer 
guf og godter vi kværner 
ved hjælp af vore tænder, 
vi videre dem bringer.

HUSK kroppen kører bedst - på grønt, 
selvom vi ved - at slik er skønt.

'Vi håber du ej glemmer 
at børste dine tænder. 
Tandbørsten og dine tænder 
er STADIG dine bedste venner.

Lidt før-ju 1 spoesi med mange hilsner fra personalet på

tandk1 i n i kken .


