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JØRNS HJØRNE

X 
Det er en begivenhedsrig tid, Id 
vi netop befinder os i, og det 1X1 
er heller ikke just stofmangel, 
der kommer til at præge denne 
spalte i denne omgang..

LOPPEMARKEDET

Rundhøjskolens loppemar
ked - nr. 7 i rækken - blev en 
stor succes. Afviklingen af 
loppemarkedet foregik i en 
festlig atmosfære, og jeg er 
sikker på, at samtlige delta
gende havde det både sjovt og 
hyggeligt under hele arrange
mentet. Da det hele var over
stået, var der mange ømme musk
ler og rygge, alle havde ydet 
sit yderste. Så selv om der 
var tale om store.individuelle 
indsatser - ingen nævnt - .in
gen glemt - så var det først 
og fremmest en kolossal hold- 
indsats, som bar hele arrange
mentet. Derfor kan vi alle gi
ve hinanden en stor tak for 
dåden - og resultatet taler jo 
for sig selv - vi rundede 
loo.ooo - ja, et hundrede tu
sinde kr. - og det vil sige, 
at det nettooverskud på 60.000 
kr., som de allerstørste opti
mister gættede på, er klart o- 
verskredet.

Tilbage står kun at ønske, 
at vi i løbet af få år kan gen
tage st'ccessen, så alle, der

JØRNS HJØRNE

oX snød sig selv for denne ople- 
velse, kan få en .chance.

FARVEL VAGN

Vi tager nu afsked med skolens 
trofaste viceskoleinspektør 
Vagn Jensen, som efter 19 år på 
posten som viceinspektør og ef
ter 38 år i alt for Århus skole
væsen, træder tilbage til et ■ - 
velfortjent otium. Personlig 

. har jeg kun kendt Vagn Jensen;
i ganske kort tid. Ikke desto ; , 

’ mindre kan. jeg med overbevis- ;
ning sige, at det er en vellidt 
og respekteret medarbejder, som 
skolen tager afsked med. Vagn 
Jensens indsats for skolen har ; 
været stor, og både lærere og 
elever vil savne hans stilfær- .. 
dige lune. Generationer af ele
ver på Rundhøjskolen til huske 
den hygge og tr.yghed, som var 
karakteristisk for Vagns timer- 
det gælder i sløjdtimerne, og 
måske navnlig véd oplæsning, 
hvor Vagn er i stand til at 
skabe stemning og hygge i klas
sen. ‘Vi forventer naturligvis, 
at Vagn ofte vil besøge skolen 

. og deltage i den festivitas, 
som skolen står for ved div. 
højtider. løvrigt regner vi med, 
at Vagn nu forstærker sin ind
sats som lokalområdets histori
ker, også her til skolen fort
sat kunne nyde godt af Vagn.
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NY VICESKOLEINSPEKTØR, JØRGEN STAUNSKÆR GAARDE

Den sidste måned har jeg været spændt. Jeg har glædet mig 
og prøvet at forestille mig, hvordan det skulle blive at møde en 
masse nye børn, lærere og forældre.

Specielt har jeg tænkt på, hvordan det skulle gå med at 
fylde pladsen ud efter Vagn, som viceinspektør.

Men da jeg er lidt utålmodig af natur, har jeg besøgt sko- 
1 n en del gange den sidste tid. Dels for at lære skoler og læ
rerne at kende,.og dels for at kunne tage ved lære af Vagns er
faringer.

Jeg cr nu ikke helt ukendt med Rundhøjskolen, idet jeg ind
til flere gange i min seminarietid var i praktik her på skolen. 
Allerede den gang fik jeg et indtryk af skolen som et sted, hvor 
der var gode'udfoldelsesmuliqheder for børn og lærere, og hvor 
der herskede en vilje til åbenhed og samarbejde - sådan -kal det 
fortsætte.

I den kommende tid vil jeg være at finde her, der og alle 
vegne på skolen i et fortvivlet forsøg på at sætte mig ind i 
alt muligt. Det lykkes selvfølgelig ikke, og derfor bliver jeg 
nødt til at trække på jeres overbærenhed den første tid.

Til sidst vil jeg gerne sige dig,.-Vagn, tak for den grun
dige og venlige indføring, du har givet mig i jobbet som vice
skoleinspektør på Rundhøjskolen, samtidig med at jeg håber, du 
må få en indholdsrig pensionisttilværelse, bl.a. sammens med 
skolens onsdagsklub for erfarne Rundhøjfolk.

Jørgen Staunskær Gaarde.
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Addit-nyt
OM DET GODE MARKEDSRESULTAT

Så er vi igen kommet heldigt igennem-et loppemarkedsarrange
ment. Mange var med, og alle kan glade sig over det fine resul
tat. Tilsammen blev det over loo.ooo kr. i omsætning. Når omkost
ningerne er trukket fra, bliver der en god bid tilbage til nye 
senge og transport. Addit-styrelsen traf på sit møde 26/2-be
slutning om afgivelse af bestilling af sengene, som så vil kunne 
leveres omkring 1. april.

Addit-styrelsen hdr grund til særlig at takke særlige spon
sorer:

Ejendomsmægler Kirsten Sørensen, Chr. X's vej, 
Holme-Lundshøj Fjernvarme, Holme Byvej, 
Rundhøj Fjernvarme, Rundhøj og 
Lykke Kristensen, A/S Rundhøj Torv 

idet hv ' har givet 5oo kr. til lejrskolen.

I forbindelse med plakatkonkurrencen lykkedes det at skaf
fe prämier fra:

Provinsbanken, Holme, 3oo kr.
Den danske Bank, Rundhøj torv, 25o kr. 
Sparekassen SDS, Rundhøj Torv, 2oo kr.

De heldige klassevindere ønskes tillykke med håbet om, at 
beløbet vil blive anvendt til fælles bedste for klasserne.

Addit-styrelsen vil gerne takke for den hjælp og det enga
gement, der er udvist i forbindelse med forberedelserne og af
holdelsen af "Arets største loppemarked".

Roserne er mange denne gang. Det er blevet sagt på strøget 
i Århus til sandwich-drengene, at de skulle hilse i Ridehuset og 
sige, at vi er så hyggelige og stemningen så god i Ridehuset. 
Det er også det indtryk, vi selv har oplevet. Elever og lærere 
har denne gang sat et positivt præg på aktiviteterne. Alle var 
straks parate til at hjælpe, når der var hjælp behov.

Tak for denne gang.

Niels Cramer, for. f. styrelsen.



3

GODDAG JØRGEN

Samtidig med, at vi siger 
farvel til Vagn, byder vi en 
ny medarbejder velkommen på 
skuden. Skolens nye vicesko- ' 
leinspektør hedder Jørgen 
Staunskær Gaarde, og han har 
hidtil været ansat som lærer 
på Grønløkkeskolen. Jørgens 
udnævnelse er et resultat af 
et langt og grundigt arbejde i 
skolenævnet. Det er heldigvis 
sjældent med to så ”tunge" 
sager, som ansættelse af to 
skoleledere i en og samme sko
lenævnssamling. Det har da og
så været en tæt kalender for 
skolenævnet det sidste halve 
år. Vi håber, at den kommende 
tid bliver knap så stressende.

Alle på Rundhøjskolen 
glæder sig til samarbejdet 
med Jørgen, og sådan som jeg 
kender Rundhøjskolen og Jørgen 
gennem de dage, hvor han har 
været her, er jeg sikker på, 
at skolens positive ånd kan 
fortsættes og udvikles.

Jørn Skovsgaard.

- og så er der faste1 avns t i d .

Et lille PS -

Vi kan nok desværre ikke hol
de det skjult for læserne. 
Bladet "Rundhojskolen” udkom
mer indtil videre på skolens 
gamle og veltjente sværtedupli- 
kator. Det giver ikke helt den 
samme elegante finish, som vi 
hidtil har kunnet levere; men 
vi håber,det er tåleligt.
Vort hidtidige trykkested har 
ikke længere kunnet overkomme 
åt trykke bladet. Vi siger tak 
for den hjælp vi har modtaaet, 
oq må så prove at klare os så 
godt, som vi kan.
Vi håber med tiden at finde mu
lighed for at vende tilbage til 
den gode kvalitet - allerhelst 
ville vi etablere vort eget 
off-set værksted; . men der er ik
ke økonomisk mulighed herfor in
denfor en overskuelig tid.

- red.
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FeræMre=nyt
FOLF har de sidste år haft tradition for en teater-aften 

for de mindste klasser, vi har kun hørt godt om disse arrange
menter, men har alligevel i år valgt at bruge "teaterpengene" 
til noget andet. I stedet fik temadagene og forårskoncerten 
hver et tilskud.

Vi mente i bestyrelsen, at disse 2 arrangementer var så 
direkte til glæde for eleverne (altså vore børn), at de var 
værd at prioritere højest.

Skal vi næste år lave, teateraften igen ???
For de yngste klasser ???
For de ældste klasser ???

Vi hører meget gerne din mening om fremtidige arrangemen
ter på skolen.

Den 22. december 1986 skulle have været viceinspektør Vagn 
Jensens sidste arbejdsdag på Rundhø jskolc-n, men han blev nogle 
måneder endnu, for at "hjælpe" Jørn Skovsgaard ind i arbejdet 
som inspektør. Vagn fortsatte også i FOLFs bestyrelse, men nu 
er det alvor. Vagn Jensens sidste dag på skolen var fredag 
den 27. februar.

Fra FOLFs bestyrelse skal der lyde en varm tak for dit 
engagement, og din altid tjenstvillige indstilling. Ved utalli
ge arrangementer har du givet en hjælpende hånd (den anden hånd 
var jo optaget af cerutten). Senest nød man godt af din hjælp 
ved loppemarkedet i Ridehuset. .

Vi håber, du vil få mange gode år som pensioneret, og på 
gensyn til fremtidige arrangementer på skolen.

Samtidig byder vi velkommen til den nye viceinspektør 
Jørgen Gaarde, og håber på et godt samarbejde.

P.b.v.

Birte Ruby.



7

ET FARVEL

Iqen har vi taget afsked med en af de personer, der bety
der så meget for en skoles hverdag. Vagn Jensens sidste "skole
dag" som viceinspektør var fredag den 27/2. Vi ønsker alt godt 
'for Vagn fremover og takker for hans indsats omkring skolens 
trivsel. Helt slipper vi dog ikke Vagn, og han ikke os, idet 
han fortsat vil være engageret i vore interessegrupper.

ET GODDAG

Et varmt velkommen skal lyde til vor nye viceinspektør Jør
gen Gaardc. Jørgen kommer til os fra Grønløkkeskolen. Vi ønsker 
god vind.

BLADET

Omkring fremstilling af skolebladet sker der også ændrin
ger. Udover "skribenterne" har en meget li-Ile gruppe det store 
.læs med opsætning o.s.v. Trykning er hidtil foretaget på tand- 
1ægéhøjskolen, hvilket fremover byder på vanskeligheder. Vi har 
derfor overvejet andre muligheder. Der findes et (meget lidt 
brugt) bladudvalg, som nu vil fremstå som et arbejdende udvalg, 
og ved hjælp af skolens egne tekniske hjælpemidler skulle vi 
fremover være i stand til at fremstille bladet økonomisk for
svarligt.

Alt dette hænger nøje sammen med nævnets økonomi, idet vo
re penge primært er beregnet til information - bladvirksomhed. 
Tidligere har FOLF forestået udgifterne til bladet, og vi (næv
net). har valgt at give støtte til klassearrangementer. Denne 
støtte har vist sig vanskelig at administrere, så ingen blev 
forfordelt. Fremtidig forestår nævnet, udgifterne til bladet, 
og FOLF har indvilliget i, at man indenfor samme beløbsramme 
vil finde frem til kriterier for klassernes muligheder for at 
søge tilskud hos foreningen.

fortsættes.
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LOPPER

Vi har igen et loppemarked bag os. Som lovet blev det et 
koldt slid, men også et sjovt slid. Det endelige resultat viser 
et yderst tilfredsstillende overskud. Tak til alle, som gav en 
hånd med og specielt tak til den "gamle”, hårde kerne, som igen 
var villige til at få markedet "på skinner".

Elly Petersen.

Husk: Alle er velkomne til at 
KOMME MED INDLÆG TIL BLADET 

RUNDHØJSKOLEN
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JØRNS HJØRNE JØRNS HJØRNE

Så er foråret endelig kommet 
til os. På en skole betyder 
forårets komme også afslut
ningen af et skoleår og plan
lægningen af et nyt.
1 næste skoleår vil skolen prø
ve en ny arbejdsform - ^emne- 
uger". Det går i. korte træk ud 
på, at klassen i en uge er sam
men med en eller i hvert fald 
ganske få lærere i alle timer
ne, hvor der så kan arbejdes 
intensivt med et projekt, et 
emnearbejde eller et fagområde, 
som klassen har særlig behov 
for at arbejde med. Arbejds
formen giver mulighed for, at 
løse mange af de pædagogiske 
problemer, som det almindelige 
skema giver. For det første gi
ver en emneuge større mulighed 
for at komme udenfor skolen, 
for det andet brydes børnenes 
arbejde og engagement ikke - 
de kan arbejde dybt og længe 
med tingen til den er færdig. 
Hertil kommer, at en emneuge 
giver os bedre mulighed for, 
at imødekomme elevernes lov
fæstede ret til Indflydelse på 
undervisningen. Vi har plan
lagt 5 sådanne uger, og I vil 
høre nærmere herom, som tiden 
nærmer sig. Ordningen er ved
taget i lærerrådet og godkendt, 
af skolenævnet.

Den del af planlægningen, som 
har med klasser, fag og lærere 
at gøre, nærmer sig sin afslut
ning: og så såre arbejdsforde
lingen er vedtaget af lærerrå
det og.godkendt af skolenævnet 
vil I modtage besked om, hvilke 

. lærere børnene skal have. Vi 
stræber efter størst mulig kon
tinuitet, og kun i meget få til
fælde er der tale om ændringer. 
Vi har netop haft generalfor
samlinger i skolens to vigtige 
organisationer for forældre og 
lærere nemlig i Forældre-'og Læ
rerforeningen og Styrelsen for 
sammenslutningen Addit-Rundhøj. 
VI kan med glæde konstatere, et 
generalforsamlingerne valgte 
bestyrelser, som kan sikre kon
tinuitet i arbejdet. Samtidig 
må vi dog tænke på. at selv den 
stærkeste en dag kan blive træt. 
Arbejdet i de to bestyrelser er 
til gavn for alle elever på Rund
højskolen; men det er ikke et 
arbejde, som er en selvfølge - 
hvis ikke en kreds af frivillige 
er rede til at tage fat bliver, 
arbejdet ikke gjort. Samtidig 
med at vi fra skolen udtrykker 
taknemiaellghed til de mennesker 
som endnu engang tager handsken 
op skal der lyde en dobbelt op
fordring til forældrekredsen. 
Bak op om arbejdet ved at delta
ge i arrangementerne, og overvej 
selv at blive aktiv i arbejdet.

Jørn Skovsgaard
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1 ÅddH-syt
OM AT SE RESULTATER

Styrelsen har siden loppemarkedets afslutning arbejdet 
pi at få realiseret den målsætning, stiftelsen gik ind i ar
bejdet med, nemlig udskiftning af lejrskolens køjesenge.

Der blev valgt 3 tilbud, det bedste vandt. Det var også 
det dyreste, men vi forventer, at den løsning er mest holdbar 
i det lange løb. Den 2o.-23. april blev.de gamle møbler fjer
net, der blev vasket gulv, hvorefter det nye kom på plads i 
tide til næste hold lejere. Lejerne opfordres til at pasée 
godt på nyerhvervelser. I maj og juni er det traditionelt 
Rundhøjskolens klasser og lærere, der bruger lejrskolen. Sty
relsen regner med den rette holdning, især fra jeres side. 
Det skal huskes, at grundlaget er det store og uegennyttige 
arbejde før og under og efter loppemarkedet. Det er altid 
glædeligt, pår en indsats bliver belønnet.

Tillykke til "Addit Rundhøj".

OM GENERALFORSAMLINGEN I 1987
Den 28/4 afholdtes FOLFs generalforsamling, hvor også 

styrelsen aflægger beretning og regnskab. Desuden foregår 
valg til såvel FOLFs bestyrelse som til Addit-styrelsen. Det 
tyder på, at forældre og lærere har fuld tillid til de sid
dende tillidsrepræsentanter. Der er god tilslutning til for
eningen og dens arrangementer, og lejrskolens udlejning må 
fortsat betegnes som tilfredsstillende. Alligevel burde der 
nok møde en halv snes.mere fpr at inspirere debatten og kom
me med kritik og forslag til forbedringer og aktiviteter.

OM AT LARE FRA SIG .
Såvel Forældre- og Lærerforeningen som Addit-Rundhøj 

har i årets løb orienteret andre skoler om, hvordan vi gør 
arbejdet, og hvordan der skaffes dækning af ønskede aktivi
teter. Det er særdeles positivt, at de ideer og løsninger, 
der praktiseres på Rundhøjskolen kan inspirere andre skoler 
i Arhus kommune.

p.s.v.
Niels Cramer.

blev.de


Foraldre- og lærerforeningen på Rundhøjskolen har af
holdt generalforsamling mandag den 27. april.

Til styrelsen valgtes: 
Formand: Jonna Andersen,
næstformand: John Mørch,
kasserer: . Birte Ruby,’
sekretær: Bente Hansen,
i øvrigt: Sonja Pedersen og

Stefan Rothe.
Fra ledelsen: Jørn Skovsgaard og 

Jørgen Gaarde, 
fra lærerrådet:Bodil Skovgaard Frich og 

Ulla Jordhøj, 
suppleanter: Birgitte Johansen og

Else Jægersdorf.

I regnskabsåret 1986/67 har FOLF afregnet lo.ooo kr. 
med Addit-Rundhøj-styrelsen for klassernes årlige 3-dages 
ophold i hytten. Ud over dette beløb har foreningen givet 
økonomisk støtte til skolens temadage (12oo kr.), forårs
koncerten (12oo kr.) samt en gave til skolens 2o-års jubi
læum (75o kr.). Jubilæumsgaven blev brugt til at optage en 
videofilm af inspektørskiftet. ' . '

Vi har i dag i-vores forening 192 medlemmer, hvilket 
er meget flot - lad os håbe, at vi snart runder tallet 2oo.

Jonna Andersen.



Det nye skolenævn har nu fungeret i et år, og et nok så 
begivenhedsrigt et. - 4 nye og et "gammelt" medlem er en van
skelig udgangsposition for et nyt skolenævn. Mindst et år er 
nødvendigt for et nyt nævnsmedlem til at sætte sig ind i 
"skoleårets gang", mestendels dikteret af cirkulærer, ansøg
ningsfrister og økonomi. Alt det, man egentlig meldte sig til, 
det menneskelige, er svært at få øje på i papirbunkerne, men 
det er der.

Ifølge nævnets forretningsorden skiftes nævnets poster 
årligt ud fra den betragtning, at det er urimeligt at lade 
samme person bære de tunge poster en hel nævnsperiode. Dette 
første nævnår har langt fra været almindeligt. Ny inspektør - 

- ny viceinspektør har været altoverskyggende og tidskrævende. 
Ud fra disse betragtninger præsenterer vi os pr. 1/4 således;

Formand: Elly Petersen,
Næstformand: Lis- Vinge Madsen, 
Sekretær: Jes Mou Andersen,
Bladudvalg: Inge Daugård, 

Elly Petersen, 
Ordensudv.: Dorothy Ellasen, 

Lis Vinge Madsen. 
Fordelingen af klasserepræsentanter følger senere.
Forårets arbejde med planlægning af næste skoleår ligger 

nu foran os: fagfordeling, skemalægning m,v., og dette er en 
kompliceret affære. Mange menneskers arbejde, mange møder og 
overvejelser ligger foran os, før resultatet kan præsenteres 
for nævnet. Det er et kænpepuslespil, hvor brikkerne heddet 
elever, lærere, læseplaner og lokaler. Disse brikker, skulle 
gerne blive en brugbar helhed til gavn for alle.

Elly Petersen.



Omkring 6. klasserne kan vi oplyse om forløbet af puberte- >
ten og om grundlæggelse af sund livsstil uden misbrug. I i
denne sunde livsperiode er det især begyndende rygproblemer, i
man iagttager. Vi forsøger gennem samtale at motivere til !
fornuftig sportsudøvelse og gennem omtale af sidde- og arbejds- I
stillinger at opruste yderligere mod en af vor tids folkesyg- ;
domme - rygsmerter.
Inden eleverne skal ud af skolen, kan den individuelle pro- [
fylakse f.eks. gå ud pä at give dem en sundhedssamtale, der |
kort kan resumere, om der fysisk eller psykisk er nogle mang- ’ j
ler, der bør respekteres eller som kan få indflydelse på li- I
vet senere. Denne sidste undersøgelse i skoleforløbet er nok i
lidt nedvurderet af såvel elever som forældre, men mit ind- i
tryk er, at de fleste er glade for en sådan "status".
Gennem en mere generel omtale bør der gøres opmærksom på ar
bejdsmiljøets farer samt gives oplysning om antikoncepVon og 
tidens nye svøbe - AIDS.
De 3 sidstnævnte emner bør prioriteres op fra skolens side, 
fra bevilgeride instansers side og fra skolesundhedstjenestens 
side. Vi forsøger efter evne at følge med - viljen er der.
Det er i orden, at sundhedstjenesten er under lup, som jeg 
nævnte indledningsvis, men det er ikke i orden, at den grad
vist skal kvæles af mangel på tid.

Hans Jelert, 
skolelage.
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Kyt fra Skolelægen
EN BERETNING FRA DET "VIRKELIGE LIV" 
SET MED SKOLELEGENS ØJNE I 1987.
Sundhedssektoren er under lup konstant, og den skal spare kon
stant.
Skolesundhedstjenesten 1 Arhus blev 1 19M nedskåret fra 5-6 
irlige skolelægeundersøgelser til 3, nemlig i børnehaveklas
se, 6. klasse og 9. klasse. De øvrige klassetrin skal til 
synsprøve og sundhedssamtaler hos skolesundhedsplejersken.
Det var en fornuftig rationalisering,blot fik den enkelte . 
skolelage flere elever og en større rotation mellem skoler
ne - altså færre dage på de enkelte skoler. Det er klart, 

. at antallet af henvendelser ud over de rutineprægede Under-. 
søgelser ikke falder, d.v.s. de såkaldte behovsundersøgelser 
er der i samme omfang, men der gives ringere tid til disse. . 
Det er ærgerligt, for netop her kunne skolesundhedstjenesten 
måske bidrage ekstra. Det gælder først og fremmest: samarbej
det med lærerne, hvis der opstår problemer. Samarbejdet om 
løsningen af medicinske- sociale- og psykiske følger afi

pkt. 1 at leve i et ikke for sundt miljø, 
pkt. 2 at leve i en familie, hvor både mor og far 

arbejder, og hvor der er mindre tid til bør
nene,

. pkt. 3' at leve under stress fra familien, skolen, 
. ‘ kammeraterne m.fl. .

Der er problemer nok at tage fat på.
Det er også meningen, at skolesundhedstjenesten skal drive 
profylakse med individuel og generel påvirkning af eleverne. 
Ingen har, bortset fra lærerne, større chance for at påvirke 
børnene i, hvad vi i dag forstår ved positiv retning, når 
det gælder sundhed.
Vi kan fra børnehaveklassen medvirke til forståelsen af bed
re kost og hygiejne og forsøge af opfordre til sunde fritids
aktiviteter og øget motion.
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FORÅRSRENGØRING

Solen skinner fra en skyfri himmel, fuglene kvidrer og in
denfor i husene ryddes der op efter en lang og mørk vinter.

Sidan har det været ved forårs tide 1 imange år, og også her 
på Rundhøjskolen.
Men i år er vi også gået i gang med at- holde ''skolen ren* . 
hver dag.

Det sker på den måde, at alle klasser hver dag rydder op, 
tørrer tavle, setter stole op, fejer, lukker vinduer og 
trækker gardinerne fra - inden de går.hjem fra skole.
Herefter går Per Sø., Jørn Skovsgård eller undertegnede en 
runde om eftermiddagen og ser efter, om alt er i orden.

På vores mange rupdture siden påske kan vi konstatere, at 
alle "klasser har gjort en stor indsats for at passe deres 
lokale, samtidig med at nogle også har gjort mere ud af ud- 
smykningen. ' . - - i

. ' ’■ . ■ . • ' ' i
Det er meget flot,'og det Vil vi' gerne sammen med rengø
ringspersonalet - takke jer for.

. Jørgen-Gaarde.'


