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Vi kan ønske hinanden til lyk- x 
ke med en vellykket skolefest, x 
Det var en fornøjelse at del- ni 
tage i forarbejdet, der funge-

-j- nuuurededele kræves der også
§ stor nøjagtighed. Det er godt, 

at både PP og Vagn står til 
rådighed som konsulenter, j

rede perfekt. Jeg har hørt man 
ge, navnlig børn, udtale sig 
med glæde og begejstring om 
festen, og det gør jo al slid
det til en leg. Det skal ikke 
skjules, at der blandt lærere 

For lærerne gælder det nu plan 
lægningen af afgangsprøverne 
og en række arrangementer og 
lejrskoler i foråret. Også læ
rerrådet er med i arbejdet med

og andre ansatte blev draget det nye skoleår. Af hensyn til

mangt et lettelsens suk efter 
skolefesten - ingen har ladet 
sig mærke med noget: men lop
pemarkedet, ledelsesskift, sko
lefest m.m. sætter sine s por -
Kort sagt alle var mørbankede 
af træthed, og oven -på det 
vellykkede arrangement kunne 
man tillade sig at vise det.

Det bliver imidlertid ikke til 
mere end et kortvarigt pust, 
før det går videre. På kontoret 
forbereder vi netop nu planlægv 
ni ngen af næste skoleår, og vi 
er således dybt begravet i ta
beller, skemaer og regner løs 
på skematimer, puljetimer, løn
timer, valghold og delehold og 
m.m.m. Uden den forrige ledel
ses, gennem mange år oparbej
dede rutine og intuition skri - 
der arbejdet langsomt, men for
håbentlig sikkert frem - det 
er jo et område, hvor fejl i k- 
ke • ■ å forekomme, og da regne
stykket skal bal tant' 

kontinuiteten har vi besluttet 
kun at lave få ændringer i for
hold til tidligere. Det kan dog 
nævnes, at der sker en væsent
lig ændrinq på skolen i næste 
skoleår. Vi får en ny center
klasse med foreløbig 4 elever. 
Det er meningen, at denne klas 
se med tiden udbygges til en 
størrelse, som svarer til den 
klasse, vi nu har. Samtidig 
afvikles en del anden special
undervisning, så vi efter næste 
skoleår har samme mængde spe
cialundervisning som hidtil. 
Det er et led i den langsigte
de udvikling af læseklasser og 
centerklasser i kommunen. Det 
er ønskeligt at samle center
klasserne på færre skoler og 
ligeså læseklasserne. Til næ
ste år får vi således midler
tidigt en specialklasse mere 
på skolen, hvilket selvfølgelig 
giver 1 o ka 1 eprobl eme r, som 
skuile være lost på nuværende 
tids punk i.



Arbejdet i
"Vi kaii siÆr*_11 ;$ ■ ’rXilbl 
er inde i en meget afgørende 
fase. Det er lykkedes skolen 
at få ændret samarbejdsafta
lerne med brugerne af lokaler-’ 
ne under gymnastiksalen såle
des, at der er mulighed for at 
lave klubvirksomhed her. Vi 
håber nu, at det kan lade sig 
gore at indrette lokalerne og 
skaffe de nødvendige midler 
til at ansætte personale. Pen
gene skal jo skaffes, og hvor 
indlysende det end ser ud for 
os, er vi langt fra sikre pä, 
at de, der sidder pä kassen, 
er enige.
At vi er inde på noget rig
tigt med denne klubvirksomhed 
ses af de resultater, som en 
“nødklub" i kantinen kan op
vise. Allerede nu særkes der 
positive resultater i centret, 
på legepladsen og i området - 
men glæd jer ikke for meget - 
de foreløbige midler er op
brugt til maj, og sä lukker 
"nodklubben". Vi håber, arbej
det inden da har bragt os så 
vidt, at en varig løsning er 
i sigte.

Slid på skal en■

Ud ever den nye "nødklub" bli
ver skolen brugt af mange men
nesker hver eneste Dag og til 
Karge formål. Det er vi kun 
glade for - vere ting og byg

n i o ger har vi, fer -I i.1 sk^ ; 
bruges, og vores funktion i 
Runonøjområdet standser ikke, 
fordi klokken blive- 14.45. På 
den anden side medfører den me
gen brug også slid på bygninger 
og ting. Vi kan kun håbe på og 
opfordre alle til at undgå u- 
nødvendigt slid og ødelæggelser. 
Vi skulle gerne ende med, at 
skolen bliver en fælles ejen
dom og ikke et upersonligt "væ
sen", hvor alt odelagt erstattes. 
Der er kun os selv til at beta
le, og som udviklingen i vor 3- 
konomi er, kan vi ikke blive 
ved med at erstatte i samme 
takt, som der bliver slidt ned. 
Hjælp os med at undgå unødigt 
slid, og hjælp os med at holde 
meningsløse ode læg gelser.fra 
døren. Vi vil gerne i mange år 
have en præsentabel og brugbar 
skole - til gavn for alle.

Et 0!!i Aids.

Skolenævnet mødtes den 5/3 sted 
lærerrådet for at gennemgå det 
tilgængelige undervisn ingsmate- 
riale om AIDS. Gennemgangen 
stod skolens sundhedsplejerske 
Lene Godtfredsen for. Det blev 
til en aften med en grundig og 
seriös debat om dette påtræng
ende samfundsproblem. Vi star
ter nu for alvor på oplysningen 
øm den frygtelige sygdom, og 
satser især på afgangsklasserne. 
Det er vort håb, at denne op-
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lysning kan bidrage til at 
mindske smittespredningen. Men 
liges« vigtigt er det at på
virke' hel rininger og normer. Vi 

mä bäde lære de unge om præ
vention og beskyttelse, og læ
re de» at respektere og beskyt
te de mindretal, som ellers er 
stærkt udsatte i forbindelse 
aed AIDS sygdommens udvikling. 
Det er angst og uvidenhed, som 
i kelvandet pä AIDS kan medføre 
hetz mod homoseksuelle og de, 
som er smittede med sygdommen, 
og mod angst og uvidenhed hjæl
per kun oplysning. Vi häber, 
at hjemmene vil bakke op om 
dette oplysningsarbejde ved 
at tale med de unge om proble
merne. Hvis I selv mangler' op
lysninger, vir skolen gerne 
hjælpe, det vi kan.

Jern Skovsgaard.
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FættessM i fritiden i HOLME

Mens flittige hænder gjorde, kassen op. for loppemarkedet, 
blev der i weekenden den 21.-22. februar afholdt "fremtids
værksted" om Stengårds-projektet.

Inden weekenden var husstandsomdelt en folder, som for
talte lidt om projektet, og i hvilken borgerne blev opfor
dret til af fremkomme med deres ønsker til medlemmerne af re
præsentantskabet for Stengården.

Ud over repræsentantskabet deltog også lærere fra Hol
me Ungdomsskole. I alt 4o mennesker med tilknytning til Hol
me arbejdede intenst med at finde frem til dé tilbud og øn
sker, vi alle har til dette projekt. Markedsplads, værksteder, 
i drætsi egepiads, ferieaktiviteter, spisehus, teater/musiksal, 
dyrehold, fælleshaver, ældrehus .og meget sneget mere - dette 
er blot nogle af nøgleordene i denne indledende fantasifase.

Det var ikke gode ideer, der manglede, og arkitekterne 
på projektet har nu en stor opgave med at forsøge at inddrage 
så mange aktiviteter i planen som muligt.

Skitseforslag og udkast til vedtægter for den selvejen
de institution Stengården forventes at foreligge omkring 
1. juni.

Hvis born eller voksne får nye ideer til projektet, er 
man stadig meget velkommen til at kontakte repræsentantska
bet .

Inge Daugaard.
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FOLF
rek la me

Vi synes, det er på tide at lave lidt reklame for FOLF. 
' Vi fornemmer, at der stadig er nogen, der ikke kender 

os sä godt.

Medlemsskaren på skolen synes vi egentlig er rimelig 
stor, men den kan aldrig blive stor nok. Den er nu for
resten ikke noget økonomisk grundlag for FOLF (3o kr. 
ärligt pr. husstand).

Addit får lo.ooo kr. pr. år. Lejrskole er også en af 
vore udgifter,-men vi er glade for at kunne støtte Ad
di fog 1ejrskole.

Der, hvor der er udgifter, er der også indtægter.
Vi har lige haft loppemarked (det gi'r klejner), og 
det har det også gjort denne gang-

i-'

Kår vi holder mode i FOLF, prover vi at dele sol og 
vind lige økonomisk set:
Addi t,
Lejrskole,
Børneteater,
Interessegrupper, 
Bladet.
Bladet er for alle til alle (af alle).
Alle kan jo komme med indlæg til bladet, og det er no
get, vi savner.

p.b.v.

Stefan Rothe.
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13 skolenævn fra At hus syd har tradition fvr ".üivä.ltg 
moder, som regel i forbindelse sed kommende budgetforhand
linger og nye skoleårs tilrettelæggelse. Pen 26. februar i 
år var emnet dog vedligeholdelse af bygningerne. Situatio
nen er ganske uacceptabel.

Mange skoler trænger til gennemgribende reparationer, 
smålapperier har ikke været tilstrækkelige, og storre vedli 
gehol del sesarbejder har de sidste mange år-været genstand 
■for udskyde! ser.

Og hvor skal så pengene komme fra? Der er mange mulig
heder, alle lige utilfredsstillende. Han kan forestille Sig 
skolenedlæggelser, flere klassesammenlsgninger eller storre 
besparelser på undervisningsmidler.

Pä modet var der stor enighed om at holde politikerne 
fast på at finde en losning uden at lægge “slagsmålene" ud • 
de enkelte skolenævn og yel at mærke uden at "skære" i bud
getterne for skolevæsenets ovrige områder. Enslydende hen
vendelser med opfordring til at bevilge væsentlig storre 
midler til vedligeholdelse vil fra de 19 skolenævn blive 
tilsendt byråd og skolekommission.

fa ? Xt,£>P~r tV-S-V-V
I tu bindelse med det arbejde, der i øjeblikket gores 

tværfagligt for vore unge kunne det måske være passende at 
"genudsende” flg. artikel:

Med udgangspunkt 
i hjemmet!
Når vi diskuterer 05 deres problemer biiver konklusjonen, el
vi sksi "begynde med barnel". MS ske tager vi fejl cg i stedet skulle vi begynde 
med de voksne. De voksne er eksemplets magi og er ungdommens læremestre.

Man burde måske et sider c en nordisk kommission som tog sig af 
spørgsmålet; om dur er grund ni at bygie. vi her lået øgede 
vøksenprcMemer, og hvori de grundlæggende årsager ti! disse problemer kan 
tigge!

Såiført (lullede pty«ø)Q$ Mngnr: ftwitßtiw. 
kiQf^e. s«t føtedtag pi fff?; chik ikoicionietenc« 
»m Of 13 «6 Sr.gxk ö«» *lhokhei i

i Svinga
Msjgh» (Häunösian løj j

iMmit g-kaisn (•»«>»«©•
hw©/ il«»® fHöfehWiUfhngr». som de ungs 

h4»Öß. JjJcv bo»©«.

og himhgn i mntuf*a

»te» ds», «å» fst og m©? bh*«:» ««jud myo 
gcF‘. ©g gi?cir-.öt-pe;kü!<o<» ? Hviftc« rutit-

UCv^S'^r,gtn dø 3,^54® vi&e» OS. *1 '
do'/c 'j»<*d tåvAitr 6i©<~Cch$sn *«< bci3>i?lo»^5w:« 
©g l»l «Je» AK« ©»Ke< ^1
v<.»« Ivi/x J»« ©g h«» v4ig: Ataiißfte

Kv/>S«rn bz?y-önéng ♦’s» bahrsMlyä-
h®n, »g Ö«l söCtÄlß flKlv<æ«k
!pr muligi Ed fø» V®««- føtaKStfJC.

og Ösl fø» Ö« ?316 i»«ge^ Ved vi
tied

Vsd vi hlsUAMel«ßi 9?n. hvid tfliai« p,-KP«j- 
nM-t lottc< v^wrv 14«sAotøfl?

U^gee psy4.J*e ua^fihng
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Børn udvikler sig ikke aldersmæssigt ens. Hvad 
betyder det for børn i skolen, at de konsekvent 
får at vide, al de er »dumme« i skoten? Hvor kan 
hjemmel hjælpe barnet med prarstsüonsmoti- 
verjng?

Kan forældrene medvirke til at fremme en 
værdi-orientering, der er i overensstemmelse 
med skolens? Hvis forældre kan, skal de da gøre 
det?

Gennem undersøgelser, bl.a. i Sverige, er vi 
begyndt at få kendskab til forældrenes holdnin
ger til skolen, til hvilke ønsker og mål de har ni 
deres børns skole.

Når skolen tager kontakt til forældre gr del 
for at melda om negative ting, og tilsvar? de 
når forældrs kontakter skolen er det om 
praktiske ting. Forældrenes reference ramme til 
skolen Uger udgangspunkt i deres egen 
skolegang, derfor sakker forældrene bagud i 
den pædagogiske debat.

Det viser sig, at børns frigørelse bl.a. sker 
ved, at de skriver egne meldinger og har kontrol 
over foreldrekontakten. Spørgsmålet et her, 
om en øge* forældrekonlakt ti! skolen på de 
øverste alderstrin vil ske på bekostning a( 
ansvars- og selvfitændighedstrangen hos bør
nene?

Hvad siger de unge selv?
Unge i Norden er blevet spurgt om, hvad de 
ønsker ændret ved skolen, hvordan de trives i 
hjemmet og hvilke fremtidshåb, de har for 
deres liv.

De unges svar giver et dystert billede af 
deres oplevelse ef fremtiden. Massemediernes 
rolle spiller ind. De unge får ukontrolleret og 
ufortolkel mange limers »underholdning«, som 
skolen må lage op, og skolen bliver for de unge 
virkelighedsfjern. Spørgsmålet er, om vi skaber 
en generation, der kun oplever tilværelsen som 
problemfyldt, elendig og uden losninger!

Sko/øn som norrndonnende

Unge bliver gennem miljøet udsat for norm- 
pres. De får at vide, hvordan de skal se ud, 
klæde sig og leve til,dsghg. Forældre er hor i et 
vanskeligt samspil, hvor de i deres manglende 
kendskab tit ungdommens normer, let lader sig 
presse og manipulere med. Her har skolen klart

el ansvar. Skolen kan forsøge at bryde dette 
nørmpres ned. C.eks • spørgsmålet om bektæd- 
ning.

Skolen skal være opmærksom på. at den kan 
■uke skjult normdannende gennem undervis- 

ningen, f.eks. gennem Bærerens refereren bl 
pveUejr og given opgaver «om forudsætter, st 
eleven besejst, e? hu et hjsm med mange 
□ßßcr bil. sommerhus eg
rsn/C-TV.

Skolens udsfødningsmekanismer

Op gennem BO'crne vil skolen være spareobjekt 
og vil, på grund af manglende ressourcer, få 
forstærket sine udstødningsmekanismer. Sko
len vil i mindre grad kunne tackle de elever, som 
kræver stor arbejds-Zpædagogisk indsats. Re
sultatet ses allerede i kravet om disciplinærmid
ler. Højrebolgen i skolen lægger vægt på de 
teoretiske fag og vi f&t en mere umoden skole, 
der ikke mere varieret kan tilfredsstille elevernes 
behov og derfor bliver strengere overfor de, 
som ikke indordner sig den teoretiske skoles 
krav.

Skolen vil næppe indrømme denne udvikling 
og vil gå ind i en kamp om at få placeret 
skylden, og tendensen vil være, at man vender 
problemerne tilbage mod foraldrene.

Besparelserne i skolen vif i større grad 
udstøde elever, hvilket undersøgelser i Norge 
og Sverige viser først og fremmest vif rømme 
elever med forskellige funktionshæmninger.

Når de unge dropper skolen

Selv om de unges situation er al meget 
sammensatte årsagsforhold, ksn man ikke 
undgå et lægge mærke .til, tn skolen giver 
barnets hjemmeforhold skylden, selv om der er 
helt åbenbare sammenhænge mellem trivsel og 
tilpasning og drop*out ha skolen.

Hvad kan vi gøre? Alle typer af unges brud på 
autoritet giver sig udslag i skulken fra skole, 
alkohol- og narko-misbrug eller anden krimina
litet. Hvilke løsninger skal vi satse på i Norden 
og hvsd kan hjemmet kræve øf skolen? Er det 
for lidt autoritet eleverne har mødt, og for Irdi 
opdragelse de har fået?

forældrenes rolle

Nbr unge gt i massemedierne, et det ohest, nÅr 
de befinder sig i negative »ituatronør som 
narkomisbrug, hærværk og kriminalitet.

Ser de unge pa de voksnes problemer, bliver 
de bekymrede overfor voksenkrirnmaliteten. 
tillidsbrud, sort arbejde, skalken ha arbejde, 
falske sygemeldinger og skatteunddragelser 
m.v. Sammenligner de unge kriminaliteten, ser 
de en 100-dobling i kr. og øre i de voksnes 
kriminalitet. Samtidig er de unge optaget af de 
mange skilsmisser, tilfældige seksuelle forbin
delser og aborter, som er oc voksnes verden, og 
de foreslår en holdningskampagne, der kan 
forbedre voksnes ansvarlighed Overfor familie 
c-g samfund.

Som denne artikel er indledt, kin konklusio
nen være forkert, når vi tror, .ft det er hos 
barnet, vi skaf benynef?. Magne Rsundéfon Mj i 
sit foredrag såvel pofir.. -»en. skolen «am 
forstørens rvge* s« wrke .■ «. • -n for
d? U™<«e

es
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Skoleåret nærmer sig sin af
slutning, og på skolen kan vi 
puste ud og for en stund se 
tilbage på et begivenhedsrigt 
år, hvor den ene store begi
venhed skulle planlægges, in
den man var færdige med afvik
lingen af den anden. Det er 
ganske imponerende, hvad for
ældre, børn og lærere har for
mået i dette skoleår. Heldig
vis er der ingen, der opfat
ter arbejdet som sure pligter, 
man mærker straks, at det er 
glæde, engagement og lyst, der 
holder det store aktivitetsni
veau oppe. Det er ikke for me
get sagt, at "der brænder en 
ild" i Rundhøjskolens sjæl - 
lad os hjælpe til, at denne 
"ild" aldrig slukkes. Der bli
ver nok af lejligheder til at 
holde Rundhøjskolen gående med 
alt, hvad den står for på det 
musiske område, den gode stem
ning blandt børn og voksne, 
dens lyst til fest, lejrskolen 
oq ikke mindst den uforfærden- 
de holdning til at prøve noget 
nyt.
Vores forårskoncert iår blev et 
dejligt arrangement, som lokkede 
mange forældre og pårørende af 
huse. De oplevede en flok ner
vøse, spændte og forventnings
fulde børn aflevere et afvek
slende og dygtigt sammensat pro
gram. Alt klappede perfekt og 
vi kan ikke rose børn og lærere 
nok for det store arbejde, som

ligger bag et så flot resultat. 
Vi fortsætter denne tradition 
til næste år, og vi overvejer 
at lade andre kreative fag kom
me med i arrangementet. Vi kun
ne f.eks. forestille os en form
ningsudstilling i tilknytning 
til koncerten.



Fagfordelingen - fordelingen 
af klasser, fag og lærere 
blandt hverandre er slut, og 
der, hvor der har været tale 
om ændringer, er forældrene 
blevet orienteret. Vi har be
stræbt os på at lave det såle
des, at børnene har så få læ
rere som muligt, og vi har, så 
vidt det har været muligt, ind
rettet ændringerne herefter. I 
løbet af nogle år håber vi, at 
dette princip vil slå yderlige
re igennem.

Skolen tager i år afsked med 
to lærere, som begge har været 
på skolen igennem en længere 
årrække. Det drejer sig om Ben
te Møllegård Sparrested og Le
na Birch, som rejser til hen
holdsvis Sjæl land og Fyn. 
Rundhøjskolen siger de to tak 
for lang og tro tjeneste og øn
sker dem alt godt i deres ny 
arbejde.

Skolen får fra næste skoleår 3 
nye medarbejdere, hvoraf de 2 
har vikarieret her gennem læn
gere tid. Ann Milbøge starter 
i 1 . kl. og i den nye center
klasse. Marianne Skjærlund fort
sætter i 1æsekli nikken og i 
håndarbejde. Disse to har begge 
været på skolen gennem længere 
tid, og selv om fremtiden er 
noget uvis, håber vi at kunne 
beholde dem i mange år. Poul 
Pedersen kommer til os fra Gjel-

3 
lerupskolen, og han skal starte 
i 1. kl. og i 3. kl. Vi ønsker 
de 3 hjertelig velkommen til 
arbejdet på Rundhøjskolen. Vi 
føler allerede, at vi kender de 
3 ganske godt som dygtige lære
re og gode kolleger, og vi glæ

der os til samarbejdet.

Jørns hjørne fortsættes



4

I maj måned havde vi besøg af 
et hold engelske elever fra 
Dartington hall i Devon i Eng
land. Eleverne var "udstatio
neret" i private hjem, hvor de 
skulle lære om dansk kultur, 
skik og brug. Vor tanke med 
dette var en varig udvekslings
ordning, og at vore elever 
skulle på genbesøg hos englæn
derne. Det er klart, at vor 
interesse også ligger i det 
sproglige. Der er gode erfa
ringer for, at denne type lejr
skoler virkelig giver eleverne 
et sprogligt løft. 
Den del af besøget, som fore
gik i hjemmene, var en stor 
succes, og vi siger forældrene 
tak for den gæstfrihed, som de 
har ydet til de fremmede. Det > 
må siges, at dette var det vig
tigste ved besøget. I skoleti
den gik det knap så godt, og 
det afsløredes, at der var en 
temmelig stor forskel i vor pæ
dagogik. Vi mener f.eks. at de 
engelske lærere stillede alt 
for få og vege krav til børnene. 
Vi satser selvfølgelig på at få 
etableret et genbesøg hurtigst 
muligt. Men iøvrigt vil vi le
de efter en kontakt i England, 
hvor der er større pædagogisk 
overensstemmelse. Iøvrigt har 
vi netop taget kontakt til en 
skole i Bielefeld i Vesttysk
land, og vi håber, at vi kan 
få lavet en udvekslingsaftale 
med dem.

Til allersidst tager vi her på 
siden afsked med et kuld dej
lige unge mennesker, som for
lader skolen som afgangselever. 
Det er altid med lidt vemod. 
Men samfundet kalder, og der 
er brug for jer alle sammen 
derude.
VI ØNSKER JER ALT GODT OG HELD 
OG LYKKE MED FREMTIDENS PROJEK
TER.
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I 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

TIL 
KLASSER 

FAMILIER 
GRUPPER

ADDIT RUNPHØJ
LEJRSKOLE UDLEJES:

A ktivitet 
D ejligt 
D riverliv 
I nitiativ 
T ure i skoven

R olige omgivelser 
U nges fritidsliv 
N ye former 
D anmark
H ele familier og klasser 
0 nsker imødekommes 
J a tak - vi vil gerne leje

Skriv til Rundhejskolens kontor eller ring 27 29 66 NC.
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Ny nærmer sommerferien og dermed afslutningen på et forry
gende skoleår sig. Alle forberedelserne til det nye år er ved at 
være tilendebragt og på plads.

Det er rart at se tilbage på dette sidste skoleår. Store 
udfordringer - store opgaver, og skolen har vist sin styrke ved 
at optræde som en enhed. Elever såvel som forældre har taget 
sin tørn med, ja, lærerne må heller ikke gi emmes. Et sådant sam
arbejde er meget værd for en skole, og vi kan vist se fremtiden 
trygt imøde med visheden om at samarbejdet findes.

Nævnet vil gerne ønske alle en god sommerferie og håber 
på et glædeligt gensyn efter ferien. De elever, som forlader 
skolen nu, vil vi give vore bedste ønsker om alt godt med på vej
en .
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September var måneden, hvor 
skolen havde sin første emne
uge. Resultatet var mindst li
ge så positivt, som vi havde 
håbet på. Mange klasser benyt
tede sig af de nye muligheder 
og det gode vejr til at arbej
de uden for skolen med emner, 
der knytter sig til oriente
ringsfagene, andre arbejdede 
på skolen i et væld af for
skellige emner spændende fra 
folketingsvalget 1987 over 
dukketeater til krop og kost.

Der er blevet formet, spillet 
teater, gjort gymnastik samti
dig med at der er læst, skre
vet og lavet beregninger. Vi 
oplevede en langt roligere ar
bejdsdag, end vi er vant til, 
fordi klokken var skået fra. 
Det betyder, at klasserne kan 
arbejde, til der opstår et na
turligt behov for en pause, og 
vi undgår, at 4oo elever skal 
sluses ud på gangene på én 
gang - og tilbage igen på én 
gang. Forbavsende hurtigt har 
både lærere og elever lært den 
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nye arbejdsstil, hvor man af
taler arbejdsgangen i stedet 
for at blive dikteret af en 
klokke. Vi overvejer helt at 
standse klokkeringningen. Men 
vi vil gerne prøve et par em
neuger endnu.

Selvfølgelig var vi ikke lige 
heldige med alting. Emneugen 
resulterede da også i en mæng
de ting, som vi har besluttet 
at gøre anderledes næste gang. 
Dette gælder f.eks. oriente
ringen til forældrene, som vil 
blive mere fyldestgørende næ
ste gang. Navnlig håber vi, at 
ingen næste gang kommer i tvivl 
om børnenes mødetider.

Iøvrigt vil vi sige tak til de 
forældre, som kom og deltog i 
emneugen - det var heldigvis 
en del. Vi er meget glade for 
den ekstra hjælp, og I får som 
forældre et godt indblik i je
res børns skoleliv, og sidst 
men ikke mindst er det som re
gel morsomt og spændende at 
være med i en emneuge. 
MORGENSAMLINGER
Vi har også haft premiere på 
vor nye ordning med morgen
samlinger, hvilket viser, at 
fantasien er levende blandt 
børn og voksne på skolen. 
Morgensamlingerne viser os, at 
skolen mangler et lokale, hvor 
vi kan samle skolens elever og 

(fortsættes på sidste side)
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4 b 1 s TEMAUGE

Vi har arbejdet med sundhed, teater, idræt og madlavning. Vi har 
fået en sundhedsmappe om, hvad der er sundt og usundt. Oppe i 
husgerning har vi bagt gulerodsbrød, pitabrød og lavet en pizza 
og en spaghettiret. Vi har lavet et teaterstykke, der hedder 
"Den lille børsteprinsesse". Stykket skal vi spille til morgen
samling .
I idræt har vi løbet op og ned af en plintkasse, spillet stop
bold med to bolde og løbet kondiløb i gymnastiksalen. Til at 
hjælpe os med alt dette, har vi haft Ulla Jordhøj, Berit Maintz 
og Vibeke fra tandklinikken.
Det var en god og spændende uge.

Helene 4.b.
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ET GODT FORÆLDREMØDE

Hvad er et godt forældremøde? - Ja, det kan man naturligvis ikke 
give nogen klar definition på, hvor gerne lærerne ellers så det. 
(Det er jo dem, der står for mødet.) Muligvis er det heller ikke 
det samme, der gør et forældremøde godt for lærerne, som det er 
for forældrene, ligesom forældres meninger naturligvis også er 
forskellige. Med disse forbehold vil jeg gerne i det følgende 
gøre rede for, hvad der for mig gjorde det forældremøde godt, 
som jeg senest har været til som forælder på Rundhøjskolen.
For det første var mødet hele tiden styret af læreren. Ingen em
ner blev nytteløst og langtrukket diskuteret i øst og vest af 
forældrene. Den faglige information var passende i længde - og 
ikke kedelig eller uengageret. Tværtimod fik man indtryk af, at 
lærerne interesserer sig for, hvad de har med at gøre. Der var 
også plads til en kommentar som:"Det er en katastrofe, at børne
ne møder kl. 9 hver dag i stedet for kl. 8", uden at den gode 
stemning forsvandt.

En anden, oc endnu vigtigere ting var, at vi fik et godt indtryk 
af klassens ny lærer. Det har givet en forvisning om, at begge 
klassens "hovedlærere" viser forståelse for børnenes måske somme
tider vanskelige situation, deres alder ogumodenhed, deres sær
heder m.m. Kort sagt: De kan lide børnene, og de tager dem alvor
ligt.

Det mest overraskende og geniale indslag på mødet var, at alle 
forældre blev sat i arbejde gruppevis - med en praktisk, presse
rende oogave: "Hvad skal jeres børn have at spise, når vi i næste 
uge taaer til Addit 3 dage? Bestem det - køb det - lav det og 
levér dét." Det kan nok være, der kom gang i snakken. Som afslut
ning skal lige nævnes, at børnene i skoletiden havde fremtryllet 
nonet spiseligt, som supplerede klasserådets traktement på for
trinlig vis. Det er jo altid godt at mødes over noget mad, så 
glider det hele lettere ned.
Disse positive oplevelser ved et forældremøde er naturligvis ikke 
de eneste saliggørende, men gode, det er de, og det kan ingen ta
ge fra os.

Bente Mortensen.
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EN RETTELSE
fem-ay t

I sidste nr. af bladet har jeg desværre givet forkert oplysning 
omkring nævnets kontaktpersoner til klasserne. Jeg beklager og 
iler med at bringe den korrekte fordeling: 
bh.a, l.a, 5.a, lo., C.l - Jess Mou Andersen, tlf. 06-II 25 53 
bh.b, l.b, 2.a, 5.b - Inge Daugaard, - 06 14 15 5o
4.a, 4.b, 7.a, 7.b, C.a - Dorothy Eliasen, - 06 11 28 44
3.a, 3.b, 6.a, 6.b, C.2 - Lis Vinge Madsen, - 06 27 60 18
8.a, 8.b, 9.a, 9,b, 7.c, 7.d - Elly Petersen, - 06 14 57 lo.

Vi forsøger så vidt muligt, at lade samme person følge klasser
ne gennem en hel nævnsperiode, og minder her om tilbuddet om at 
være til stede ved klassemøderne. Det er klart, at ingen for
ældre går til klassemøder for at høre om nævnets arbejde, men 
der kunne være emner omkring skolen som helhed, man ønsker bed
re belyst. Nævnets medlemmer oplever i lighed med alle forældre 
ofte problemstillingerne i takt med egne børns skoleforløb. Teo
retisk videm tilflyder os i rigeligt mål, det erfaringsmæssige 
grundlag må vi selv finde. Kontakten til klasserne f.eks. klasse
rådene er i den henseende yderst gavnlig.

FORMANDSMØDE

I lighed med tidligere år har region syds "egne" forældrevalgte 
skolekommissionsmedlemmer afholdt et orienterende møde før be
handlingen af budget 88. Forhåbentlig kan der ikke udledes noget 
negativt f.eks. modløshed, i at kun 6 af de 18 skoler i syd var 
mødt frem. Normalt er mellem 11 og 14 skoler repræsenteret. Ud 
over næste års budget stod strukturdebatten naturligvis også på 
dagsordenen.
Vi fik bekræftet, at man arbejder med et skrabet budget, hvori 
der vil blive skåret i allerede hårdt belastede conti for at få 
plads til vyskabelser, bl.a. samordnet skolestart og skolefri
tidsordninger. Ting, som er logiske i den udvikling, folkesko
len er i, blot synes betalingspræmisserne ikke særlig acceptable.
Mange ting burde nok også bringes på plads, inden man sætter de 
store omvæltninger i scene. Efteruddannelse til de lærere, der 
deltager i projekt samlet skolestart - er der penge nok til det?
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Og der er et stærkt indtryk af, at skolefritidsordningen ikke 
ligger helt i faste rammer endnu - normering, lokaler og beta
ling, for blot at nævne nogle af de ting, som har betydning 
for brugerne.

Logikken i at spare penge ved klassesammenlægninger, skolened
læggelser og alle de øvrige tiltalende muligheder, der opereres 
med, for senere at punpe mill, af kroner ind i skolerne for at 
skabe passende rammer for fritidsordningen, er svær at få øje 
på. Undervisningen bliver altså ikke tilgodeset ved besparel
serne. Måske kunne der hentes lidt økonomisk støtte hos den ma
gistrat, som normalt tager sig af fritidsordninger, så det ikke 
kun er skolernes i forvejen stramme budgetter, der skal holde 
for.

Om kort tid vil skolenævnene blive bedt om en udtalelse til alt 
dette. Vi afventer kommissionens oplæg efter en indledende run
de, men kan meget vel frygte, at vi får valget mellem intet og 
ingenting. Mange af beslutningerne er truffet politisk,inden for
ældrene bliver hørt.
Et lille lyspunkt var dog informationen om, at man i forvalt
ningen erkender nødvendigheden af flere penge til vedligeholdel
se og renovering af snart alle Århusskolerne. Lille, fordi man 
må spørge sig selv om hvilke områder i forvaltningens budget, 
der så vil blive berørt. Undervisningen igen?

Elly Petersen.
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elevernes forældre. Hallen er 
på mange måder et godt lokale, 
men den er ikke særlig veleg
net til teater, foredrag, de
batmøder eller lign. Til vin
ter (den hvide) får vi tillige 
et problem med rengøring i hal
len, hvis vi fortsætter med at 
holde morgensamlingerne her. 
Men problemer er til for at 
løses, og da vi synes, at mor
gensamlinger er en god idé, ar
bejder vi videre på at finde 
den mindst ringe løsning.

I den kommende tid får skolebyg
ningerne en hårdt tiltrængt 
"ansigtsløftning". I første om
gang drejer det sig om facaden 
på faglokale/kontorfløjen ud 
mod skolegården, hvor beton
forvitringen er vidt fremskre
den. Senere vil der blive re
noveret over resten af det ud
vendige areal. Det er mange 
penge, der nu bliver investe
ret, og forhåbentlig bliver 
der tale om holdbare og lang
sigtede løsninger.

Jørgen Skovsgaard.

Ps. I september måned døde 
forhenværende skoleinspektør 
Henrik Sidenius. Der er nok 
ikke mange af dette blads læ
sere, som kender til Henrik 
Sidenius. Jeg synes alligevel, 
jeg vil omtale ham, idet han 
har været ophavsmand til mange 
af de pædagogiske ideer, som 

vi forsøger at realisere på 
skolen netop nu. Allerede i 
60'erne startede Henrik Side
nius med emneuger og skole u- 
den klokke, - og længe før re
alskolen var afskaffet arbej
dede Henrik Sidenius med ikke- 
kursusdelt og ikke-fagdelt 
undervisning. Det er en af 
dansk skolelivs store prakti
kere, der er faldet fra.


