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Skolelove i Danmark har hidtil været
meget bredt anlagt - der er tale om
store kompromisser, og den daglige

praksis i skolen har været ledetråden
i lovgivningsarbejdet efter devisen:

Forsøgsarbejde i dag er lov i morgen.
For nogle skoler har nye love således

kun betydet, at det man lavede, nu blev
omfattet af loven, mens den ny lov på

andre skoler medførte store forandringerUDVIKLINGEN ER OVER OS.
Folkeskolen er ikke god nok, men det
har den forsåvidt aldrig været - skal

man tro den lobende debat gennem ti

derne. Alligevel er det i Danmark lyk
kedes -gennem kompromis på kompromis

at lade den offentlige skole udvikle sig

til en skole, hvor lokalområdet har

måske endog tilpasningsproblemer. Vi på
Rundhøjskolen synes, det er en stor ud

fordring at tage udviklingen af en ny

skolelov på dagsordenen. Så bortset fra,
at der er tillokkende at få del i de

4oo millioner kr., er Rundhøjskolen på

pletten, når der er tale om nyudvikling.
Dette understreges dels af, at noget af

stor indflydelse på skolen, og hvor

det, vi søger midler til, er noget, vi

forældresamarbejdet er garanteret i

ville have lavet under alle omstændig

skoleloven.

Samtidig er skolens straf

heder

i Arhus kommunes regi - dels af,

fe- og tvangsmidler overfor eleverne

at Rundhcjskolen efter al sandsynlighed

blevet stedse færre.

er involveret i 5 ansøgninger om pædago

Vi har således i Danmark et af Euro
pas mest elevvenlige og demokratiske
skolesystemer, og på trods af stor of
fentlig støtte til drift af privat

skoler, går langt den overvejende del

af børnene i den offentlige skole.

Man kunne godt veltilfreds læne sig til
bage og sige, at vi har noget af det

bedste i Europa - vi behøver ikke gøre
os yderligere umage. Netop derfor er det

prisværdigt, at folketinget har lagt an
på et stort udviklinqsprogram for at gø
re folkeskolen endnu bedre. Over en 4-

årig periode vil der blive sat 4oo mil

gisk udviklingsarbejde inden året er om

me.
1) Forsøg på mellemtrinnet.

Forsøget går ud på at skaffe børnene

bedre muligheder for at bruge skolens

faglokaler og værksteder.
2) Emneugerne - et pædagogisk udviklings
arbejde.

Dette er forsåvidt ikke noget forsøg,
men vi søger om at få lavet forskning

på arbejdet.
3) Forsøg med flere dansktimer på 3.

og 4. klassetrin.
Folketingets specialundervisning har

lioner kr. af til pædagogisk forsøgs-

peget på, at større indsats i moders

og usviklingsarbejde, og allerede nu,

målundervisningen på netop disse al

tales der om en skolelovsreform i 9o'

derstrin kunne mindske skolens for

erne.

brug til specialundervisning.
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Der ligger en kæmpeopgave forude,
4)”Vi kan sammen"-gruppen, som lokalt

kulturcenternævn.

og der bliver tale om et stort ar

bejde for lærerne, men vi vil hel

Dette initiativ er et år gammelt - vi

lere være foran og selv bestemme

søger nu midler til at øge aktiviteterne.

ændringernes art, end være blandt

5) Rundhøj Oplysningsforbund.
Forældre- og lærerforeningen arbej

dem, der får travlt, når en lovæn

dring er en realitet.

der på en ansøgning om støtte til op

rettelse af et oplysningsforbund, så

fritidsloven kan bruges af vore for-

Vi håber selvfølgelig på forældrenes

æl dre.

opbakning i det arbejde, som kommer.

Opbakning kan forældrene f.eks. give

De sidste mange år har været præget af

ved at blande sig i snakken om frem

udvikling i skolesystemet, og nu

tidens skole - på foræl dremøder, i

skal udviklingen altså accelereres.

dette blad, i dagspressen, til vælger

Det giver selvfølgelig også pro

møder - kort sagt overalt, hvor skole

blemer. Mange forældre føler, at de

debatten finder sted.

har svært ved at "snakke med" om sko
lesager, fordi skolen er noget andet,

end da de selv gik i skole. Deres eg
ne erfaringer kan med andre ord ikke

umiddelbart bruges. Endelig er der
flere nye undervisningsformer, som
er kommet ind i skolen. Så selv de
professionelle kan mene noget for

skelligt, når de bruger ordet "un

dervisning". Oplysninger, samarbejde
og debat om skolen bliver mere nød

vendig end nogensinde. For os er det
vigtigste, at skolen bevarer og ud
bygger demokratiet - en accelereren

de udvikling kunne let gore skole
spørgsmål til et ekspertanliggende,
og bestandig skal vi passe joå, at

det ikke bliver bureaukratiets pro

blemer, som dominerer den pædagogi

ske opgave.
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EMNEUGER- HVORFOR - HVORDAN

Med 2 emneuger bag os syntes tiden inde til at få denne for skolen
nye foreteelse vendt i et lidt bredere forum. Et pædagogisk arran

gement med skoleinspektør JØRGEN MADSEN fra Bel 1ingeskolen ved Ode

nse som foredragsholder blev planlagt. Fra at være et rent pædago
gisk arr. (ledelse og lærere) udvidedes tilhørerne med klasseråds

medlemmer, FOLF, ADDIT/RUNDHØJ og nævn. Det er nye, men højst at

tråværdige tanker,at samle skolen på den led. Vi ved nok, at en så

dan aften kan give stof til en diskussion, som "lærerværelset" må
ske kunne ønske for sig selv og anerkender denne gestus.

Jørgen Madsen gennemgik skolens udvikling gennem tiderne og nåede

til nut idssko 1 en s mangler, som vi i grunden alle kender så godt,
men ofte står magtesløse overfor: den afbrudte skoledag med alt
for.korte lektioner. Den viden eleverne skal tilegne sig er gennem

de sidste 30 år blevet fordoblet og undervisningstiden (hvis vi '
bruger de store mål) nedsat med en trediedel.

Og hvad kan man så gøre ved disse mangler? Et af svarene kan være
emneuger. Hvis /når ordentligt indarbejdet kan emneugerne være et

hjælpemiddel til at både elever og lærere sammen kan finde et ar
bejdsområde (emne) som er aktuelt og kan interessere. Ikke mindst

interessen for et emne kan anspore alle elever til at deltage i
undervisningen.

I denne form er der reelt plads til alle, de fag

ligt stærke som de bogligt stærke, og dog også plads til snart

sagt alle ob_l_i£at;or i s^ke^ fag, næsten uanset hvilket emne der vælges

Debatten om fremtidens skole går netop på en anderledes opdeling

af skoledagen, faggrænser diskuteres meget og bedømmelsen af ele
vernes udbytte af undervisningen burde muligvis foretages på et

he 11 andet grundlag.
Jørgen Madsen har i

lighed med Jørn Skovsgaard "kørt" emneuger i

flere år og kunne præsentere en anselig liste over mulige emner

som så lovende ud.

En lille frygt for at emneugen op til juleferien skulle drukne i
julehjerter og pebernødder er ubegrundet. Det, som gør det rart at

repræsentere Rundhøjskolen ved diverse møder, kurser, høringer el
ler hvad man nu vælger en "sammenstimlen" af forældre, er at vi

forvejen har det meste af det vi bliver præsenteret for som nyt,
men vi ved det bare ikke.

Elly Petersen.

i
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Foredragsholder

Forældre og lærere

Jørgen Madsen,

som interesserede

Bel 1ingeskolen.

t i 1 hørere.

Forældre-nyt
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Efter et vel overstået bankospil med et pænt overskud takker vi hermed

alle, der modte op den aften. Samtidig siger vi også tak til dem, der
hjalp os både for, under og efter bankospillet.

I efteråret har vi budt et nyt medlem velkommen i bestyrelsen. Det er
Jørgen Hoffmeyer, der repræsenterer bornehaveklasserne.
Der er i november måned blevet sendt girokort ud til alle forældre.
Vi håber, at runde medlemstal 1 et 2oo i dette skoleår. Så hvis der er

nogen, der ikke har været på posthuset endnu og betalt de 3o,- kr,

det koster pr. år at være medlem, kan det nås endnu.
Til slut vil vi ønske alle med tilknytning til Rundhojskolen en rig

tig glædelig jul samt et godt nytår.
P.b.v.

Birgitte Johansen.

HERNINGKURSET
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Den 6.-7. november deltog 1 medlem af FOLF og 2 medlemmer af skolenævnet

i et kursus arrangeret af foreningen Skole og Samfund. Kurset bestod af
oplæg og gruppearbejde, og det var meget spændende at hore, hvordan andre

skoler fungerer i skole/hjem sammenhæng. - Jeg vil her gerne referere et

tankevækkende oplæg af A. Baunsbak Jensen (tidligere undervisningsdirek
tør, nu sognepræst).

Nutidens folkeskole er ikke isoleret - den er en afspejling af samfundet
og udvikles lobende i samspil med det omgivende samfund. Bonde- og senere

arbejdersamfundets enhedsfilosofi findes ikke længere. Den er gået i op

løsning i 8o-ernes videnssamfund, som er specialiseret og splittet. De
toneangivende i dag er de ledende indenfor erhvervslivet, administratio

nen og undervisningsinstitutionerne, og værdi måles i viden og økonomi.
Det er ikke børnenes karakter, men børnenes og de voksnes vilkår, der

har ændret sig.
HVILKE VÆRDIER ONSKER VI I FREMTIDENS SAMFUND?

Vi står over for en meget stor opgave - vi skal genformulere nogle ideer
og værdier og kombinere disse med vore kundskaber. Skolen er et væsent

ligt fundament i arbejdet med at skabe de fælles værdier, vi skal bygge

på: sprog, paratviden, historien, kristendom oq et bestemt retssyn. Sko
len skal også sigte på de praktiske og kreative fag. - MEN skolen kan

kun gøre noget i overensstemmelse med hjemmene. Forældrenes vigtigste in
vestering er tiden i hjemmet, og vi må diskutere, hvordan hjemmene får
hjælp til at genfinde værdigrundlaget. Skole/hjern-samarbejdet skal styr
kes, og der skal oprettes studiekredse og forældrevejledning på skolerne.
En af skolenævnenes opgaver er at formidle dette skole/hjem samarbejde

og at skabe en gensidig tryghed og tillid i dette samarbejde.

Har I som forældre ideer og forslag til dette samarbejde?

Inge Daugaard.
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ADDIT RUNPHØJ
LEJRSKOLE

UDLEJES:

A
D
D
I
T

ktivitet
ejligt
riverliv
nitiativ
ure i skoven

I
WEEKENDS
UGER
DAGE

R
U
N
D
H
0
J

olige omgivelser
nges fritidsliv
ye former .
anmark
ele familier og klasser
nsker imedekommes
a tak-vi vil gerne leje

TIL
KLASSER

FAMILIER

GRUPPER

Skriv til Rundhejskolens kontor eller ring 27 2966

NC.

KOM TIL

ADDITs
JULEMIK.
SØNDAG d. 2o-I2 1987 .

JULETRÆER OG GRAN TIL JULEPYNTEN
GL.OGG, ÆBLESKIVER o.
----- _„
kort sagt
“^ÖULEHYGGE.

S . V.

KAN KØBES.

HOLD ØJE MED PROGRAM OG TILMELDELSE.
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Nævns-ny t
Formandsmøde Region syd.
De 18 skoler i Arhus syd havde sat hinanden stævne torsdag den 18.no

vember for at drofte skolernes udtalelser til skolestrukturdebatten.

Diskussionen var god, og mange synspunkter blev vendt en ekstra gang.

Der blev sat et spørgsmålstegn ved, om det er forældrenes oogave at

anvise, hvor besparelser kan findes, al den stund vi som brugere må
erkende, at bevillingerne langt fra er tilstrækkelige. De af os, som
har deltaget i hele spareforløbet, som nu har strakt sig over 6 år,

udtrykte bekymring for, at vi igen kunne finde vore udtalelser an
vendt som et katalog for fremtidige besparelser. Den generelle hold

ning var, at samordnet skolestart og skolefritidsordninger er ud

mærkede foreteelser, vel at mærke hvis omkostningerne ikke skal dækkes ind ved en forringet undervisning.
Det kan nok give grund til eftertanke, at før høringsrunden skole

nævn - skolekommission er tilende, har byrådet tilsyneladende be
sluttet, at der skal nedlægges skoler (seneste melding 6 skoler) og

omtrent er nået til enighed om hvilke. Godt nok er det "korridorpoli-

tik" endnu, men alligevel. - Hvorfor spørge skolerne, hvis man ikke

har tid til at vente på svarene.

Hele forhandlingsforløbet viser os tydeligt, at skolenævnsarbejdet
mere end nogensinde skal styrkes indefra. 5 eller 7 forældre som næv
nene består af, har alt for svagt et bagland uden en løbende kontakt
til skolens øvrige forældre med de tilbagemeldinger, en sådan kon

takt kan give.
Vi skal være opmærksomme på, at selv om der nedlægges skoler, har vi

ingen garanti for, at besparelserne slutter her. Med de klassekvotien

ter, vi vil opleve med de færre skoler, kan fremtidens besparelser
blive katastrofale.

Elly Petersen.
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— Man ka' godt få nok af alt dét he-he-he gas,..

Bladudvalget ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår.
Nu går vi hjem til julegrøden.

Sonj a, Stefan og Elly.
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