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Eleverne og "Fremtidens skole"

De, der læser Aarhuus Stiftsti
dende, vil vide, at vi i afvig
te måned afsluttede vor elev
konkurrence "Rundhøjskolen i 
år 2000".
Konkurrencen var et led i den 
målsætningsdebat, som starte
des med mødet for klasseråds
repræsentanterne i vinteren. 
Stilene udgør én stort idére
serve, som vi - lærere, nævn
repræsentanter og ledere kan 
trække på. Der var mange og 
velovervejede forslag til æn
dringer, og flere var endog 
gennemtænkte til sammenfattede 
forslag.
Selvfølgelig var der også mod
stridende synspunkter repræsen
terede; men det er alligevel 
muligt at se nogle hovedlinier 
i det eleverne ønsker for frem
tidens skoleelever. Jeg skal 
her nævne nogle af de synspunk
ter, som gik igen i mange af 
besvarelserne.

Flere og bedre tilbud af kre- 
tive og musiske fag.
Færre fag på skoleskemaet - 
mere samarbejde mellem fagene. 
Tidligere sprogundervisning. 
Ægte demokrati = større elev
indflydelse på skolens hverdag. 
Herudover rummede besvarelser
ne en mængde forslag til orga
niseringen af skoledagen. 
F.eks. forslag om, en længere 
skoledag med mulighed for læ
rerhjælp til særlige "lektie
timer" - altså længere tid i 
skolen; men så til gengæl hel
ler ingen lektier.
Eleverne er gennemgående meget 
kritiske overfor lokalernes 
standard; inventaret er for 
ringe, der for dårlige frirums 
faciliteter og vedligeholdel
sen er for dårlig - alt dette 
ønsker de ændret til det bed
re i fremtiden.
Alt i alt vil jeg mene, at den 
udvikling vi har taget hul på 
med emneuger, mellemtrinsfor- 
søg mm er helt i tråd med de 
synspunkter, som eleverne giver 
udtryk for. Vi skal arbejde 
kritisk og målbevidst i den 
retning; en enkelte "fejler" 
her og der må ikke forhindre 
os i forfølge indelysende rig
tige mål.
Vi glæder os til at tage mål
sætningsdebatten op igen i ef
teråret. Og indtil da: 
GOD SOMMERFERIE ALLE SAMMEN.
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Fremtidens skole
Marlenes stil på vers, der gav førstepræmie
Hvordan jeg ønsker min skole i fremtiden vil blive, 
det kan jeg jo sagtens her skrive, 
men hvordan det så går hen og bliver er jo noget andet 
for der er jo love, regler og bestemmelser her i landet.

De ønsker jeg her vil skrive, bliver kun nogle få, 
ellers kan man jo også få al sin tid til at gå, 
med at sig beklage 
over punkter der er svage.

Men en ting er sikkert, når man 1 fremtiden går 1 skole, 
så sidder man på lidt bedre stole!
I skolen man jo gerne skulle føle sig tryg, . 
og så er det jo ikke rart, hvis man efterhånden får dårlig ryg.

Man går selvfølgelig stadig 1 en klasse, men i fremtiden 
er der Ikke i klasserne så mange til at støje, 
elevantallene er nemlig ikke så høje.
Det vil nok medvirke til, at man nemmere vil kunne 
opfange, fatte og lære 
og da sproget tysk jo er noget af det svære, 
så får man det et par klasser før 
end man her 1 1989 gør, 
måske det også ville være smart 
hvis man også gav engelsk en hurtigere start!

Jeg tror også til at bestemme, lærerne skal have lidt friere hænder, 
sådan at det ikke er dem der er øverst 
i samfundet, der hele tiden bestemmer. 
Selvfølgelig skal det være inden for visse rammer, 
men jeg tror, at de enkelte lærere er bedre i stand til, 
at se hvor der trænges til en opstrammer!

Jeg tror også det er godt, hvis lærere altid gør 
deres »stof« så levende som muligt, 
så vil eleverne nemlig også finde det de 
lærer spændende og dueligt!

En ting der også vil være godt er, 
hvis der kan være en vis respekt 
mellem elever og lærere, 
og samtidig en rimelig humoristisk stemning 
uden at nogle bliver sure og tvære!

Nu kan jeg Ikke finde på mere at skrive, 
så dette er mine forslag til, hvordan fremtidens 
skole gerne må blive! Marlene 8.



ADDIT RUNDHØJ

Brug Addit Rundhøj til ugekurser, week-end kurser, stævner 
familiesammenkomster, Ja mulighederne er mange.

I stueetagen: Hall, toilet, pejsestue, spisestue, 
2 værelser, køkken og bryggers.

1: sal: 3 værelser, lederværelse samt bad 
og toilet.

11972 købte Forældre- og Lærerforenin
gen op Rundhøjskolen den tidligere sko- 

Formålet med anskaffelsen af Addit 
Rundhøj - som stedet blev døbt - var og 
er stadig at give Rundhøjskolens elever 
og lærere mulighed for at komme på lejr
skole i et naturskønt område.
Dette er i allerhøjeste grad blevet opfyldt, 
idet Addit ligger midt i en helt fantastisk 
smuk natur i det midtjyske søhøjland, 
ca. 25 km. vest for Skanderborg. Et op
hold i Addit Rundhøi giver således man
ge muligheder for ekskursioner i den 
smukke natur. Som led i udbygningen af 
Rundhøjskolen som lokalt kulturcenter 
er Addit Rundhøj således et særdeles 
godt aktiv. Addit Rundhøj er nu en 
selvejende institution. Den har i årene 
løbende gennemgået en modernisering, 
så den fremstår som en meget velholdt, 
hyggelig og veludstyret hytte, der gør 
den velegnet til week-end ophold for 
familier eller grupper.

Det er således en oplagt mulighed for 
en gruppe fra lokalsamfundet, der øn
sker at holde et kursus eller lignende i 
naturskønne omgivelser.

PRISER:
Dagophold................ kr. 460.-

Døgnophold..............kr. 920.-

Ugeophold (7 døgn) kr. 4.400.-

Ugeophold 
(sommerferie)........ kr. 3.800.-

Addit Rundhøj har køjeplads til 
24 og køkkenservice til 30 personer.

Udlejning: Tit. 06 27 29 66

Vedr. udlejning henvendelse til
skolens sekretær.... tlf. 86 27 29 66

Adr. Addit-Rundhøj 
Additvej 9, 
Addit 8740 Brædstr 
Tlf. 75 75 42 87
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FORÆLDRE og LÆRERFORENINGEN

Vi ønsker alle en rigtig god ferie.

Allerede nu vil vi gøre opmærksom på INTERESSEGRUPPER og 
VOKSENUNDERVISNING 1989/90. På glædeligt gensyn!

SÆSON 89/90.

Forældre- og lærerforeningen tilbyder:

Interessegrupper for børn:

Leg med ler 1.-6.kl.
Folkedans 1.-6.kl.
Idræt 1.-6.kl .
Sammenspil violin/blokfløjte
Syning 4.5.6.kl.
Bagning/ madlavning 4.5.6.kl.
Læderarbejde 4.5.6.kl.
Bagning 1.2.3.kl.

Voksenundervisning / interessegrupper:

Gymnastik ma. kl. 17-21 4 hold
Syning ma. - 19-22
Madlavning ma. kl. 19-22
Yoga ons kl. 19-21
Forældrematematik ti. kl. 19-21
Engelsk konversation ti. kl. 19-21

Alle grupper starter i sep. 89.
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Fagfordeling:

På sidste møde var det altoverskyggende emne fagfordelingen. 
Hvad dækker dette ord egentlig over?
Kort sagt er det et spørgsmål om, hvilke lærere vore børn 
skal have i hvilke fag.
Det er et puslespil i kæmpeformat, hvor en meget stor bunke 
brikker helst skal passe sammen..

Det er nævnets ansvar at godkende fagfordelingen, og se på, 
om vi finder de principper opfyldt, som vi mener kommer bør
nene til gode i den daglige undervisning.

Det kan være vanskeligt at overskue, da vi jo ikke umiddel
bart kender alle klasserne og deres nuværende skema, og da 
det hele jo i sidste ende skal gå lige op med de ressourcer, 
der er til rådighed. Næste led i proceduren er så at godken
de time-skemaet, som vil blive udarbejdet i begyndelsen af 
juni.

Stilekonkurrence:

Undertegnede deltog i gennemlæsningen af de indkomne for
slag til stilekonkurrencen om Rundhøjskolen år 2000. Jeg var 
særdeles overrasket over de mange gode ideer, som fremkom. 
Læs nærmere herom andetsteds i bladet. Nævnet vil læse sti
lene og forsøge så vidt muligt at tage størst muligt hensyn 
til de ønsker, der her gives udtryk for.

Forsøgspenqe:

Desværre har skolen fået afslag på ansøgningen om forsøgs
penge fra Socialministeriet til lokalsamfundsarbejde. Vi 
vil i samarbejde med så mange lokale kræfter, vi kan få med, 
forsøge os med en ny ansøgning efter sommerferien. Skulle der 
være forældre, som har lyst til at være med til at komme med 
gode ideer, er de velkomne til at henvende sig.
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