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BLADET 10. klassers Paris-tur
er denne gang meget større end 
hidtil. Grunden kan man let 
finde ved at kigge bladet i- 
gennem: Den 8. oktober er det 
2o år siden, skolen blev ind
viet. Men egentlig er vi over 
22 år. Det hele startede i au
gust 1964 med, at de 6 klasser 
(og de 5 lærere) fik en uges 
ekstra sommerferie, fordi der 
ikke var "klart skib".

Men nu fejrer vi altså 2o-års- 
dagen med pomp og pragt. Når 
dette læses, er der allerede 
gået meddelelse ud til hjem
mene om dagens forløb.

Herfra skal der lyde et til 
lykke, et håb om en festlig 
dag og et ønske for mange fest
lige dage fremover 

måtte i første omgang aflyses. 
Man anså det simpelthen for at 
være for farligt under de nu
værende omstændigheder. Turen 
vil blive gennemført til for
året i stedet.

ANNONCE
i bladet denne gang er en und
tagelse. Men det skal siges, 
at overalt, hvor vi har hen
vendt os, er vi blevet godt 
modtaget, og vi siger annoncø
rerne tak herfor. Pengene fra 
annoncerne yil blive anvendt 
til at festligholde 2o-års- 
dagen.

Lærerværelset 1966.
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10. klasse 1987 -88

er allerede under forberedelse. 
Vi er ved at sondere mulighe
derne for et samarbejde med 
Holme skole og Søndervangsko- 
len, således at alle elever i 
disse skolers 9. klasser får 
tilbud om undervisning under 
forskellige former på de tre 
skoler. Vælger man en form, 
som ikke findes på ens egen 
skole, medfører det altså, at 
man i lo. klasse må skifte 
skole.
Men: Det hele er i støbeskeen. 
Om det overhovedet kan reali
seres, vil tiden vise.

SUPERMARKED
HolmeByvej
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lo. klasse er i år anderledes end de forrige år. Vi er en 
slags forsøgskaniner på en ny ordning. Den går ud på, at vi 2 
dage om ugen har temadage, og de 3 øvrige har vi almindelige 
fag. Her i første termin har vi rejseforberedelse og idræt.

I rejseforberedelse har vi forberedt os på at tage til 
Paris. Men turen er desværre blevet udskudt til foråret, da 
det jo er lidt usikkert at tage til Paris for tiden.

I idræt er vi ude og prøve en masse forskellige ting som 
f.eks. body building, karate, modern dance og tennis. Det er 
meget spændende at opleve en masse forskellige sportsgrene, så 
man kan finde ud af, om det er noget, man interesserer sig 
for, og vi synes, vi har nået at opleve meget i betragtning 
af, hvor meget tid vi har haft.

I de næste terminer skal vi b.a. have erhvervsorientering, 
drama, om kost, krop og sundhed, og vi skal også have idræt en 
gang til, hvor vi skal på skitur.

Det er så, hvad der er anderledes fra de andre år. Ellers 
har vi,som i de forrige år, også masser af boglige fag. Men 
det kan da også være meget sjovt ind imellem, da vi jo heller 
ikke er så mange. Vi er kun 12 i A-klassen og lo i B-klassen, 
så vi har det meget hyggeligt sammen.

Vi synes, at lo. klasse er blevet meget god i år, især 
på grund af temadagene, og vi håber, at forsøget med os viser 
sig at være godt, så de næste lo. klasser vil opleve det samme 
som os.

Helle og Thomas lo.B.

m n ■■ an ■■ M nå ■■■ ■ mn m ■■ se m sb n ■■ w as

TEAM
RØSFELD
Gåseagervej 4 
DK-8250 Egå 
Tlf. 06227233
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UNG NU holografikort, med 3-dimensionel virkning. 
5-dobbelt låneret.

Kontoen for alle mellem 13 og 21 år.

iP Provinsbanken
Saralyst afdeling. Rosenvangs Alle 194. Højbjerg. telefon 06- 27 21 22

Højbjerg afdeling. Oddervej 63. Højbjerg, telefon 06 - 27 00 33
Holme afdeling. Rundhøj Alle 143. Højbjerg, telefon 06 - 14 43 22
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NÆVNS-NYT - Fra en lidt anderledes synsvinkel

En opfordring til at skrive lidt om skolenævnsarbejde - den
gang og nu - i anledning af skolens jubilæum, kan være vanseklig 
at imødekomme for et medlem med kun en nævnsperiode bag sig. Et 
nævns fornemste opgave er at formidle oplysning om skolens hver
dag, virke og mål, og arbejdets alvor kan umuligt være ukendt for 
bladets læsere.

Jeg skylder måske at fortælle, at nævnets virke ikke er af 
samme åremål som skolens. Og at man var lidt usikker på denne nye 
foreteelse. Det hele gik jo fredeligt og effektivt med forældre- 
og lærerforeningen. Heldigvis kunne et skolenævn inkluderes i sam
arbejdet, og vi kan glæde os over, at sådan er det fortsat.

Der skal ikke herske tvivl om, at nævnsarbejde er en alvorlig 
sag. Mange slag bliver afprøvet her, før de ender i de højere luft
lag. Af og til, især når det, man "kom for" nemlig børnene, for
svinder ud af focus, kan man med sin forælderfornuft have behov 
for at sætte tingene i et lidt andet perspektiv. Og så er det der 
alligevel altsammen, børnenes og forældrenes trivsel, skolen og 
lærernes trivsel. Alt afhænger af, at de ting, som går gennem næv

net behandles seriøst og med forståelse.

Dette sidste - forståelsen - kræver ofte hårdt arbejde, at væ
re hurtiglæser er afgjort en fordel. I takt med nedskæringerne som 
følge af det dalende elevtal, stiger: omfang og sideantal i rap
porter om beregninger, af- og forklaringer på besparelserne, samt 
prognoserne for fremtidig produktivitet, hvad angår børnefødsler, 
altså evt. kommende elever i folkeskolen. Da besparelserne satte 
ind for alvor, viste forældrene i skolenævnene i Århus deres øko
nomiske sans. Når der er lavvande i pengekassen derhjemme, finder 
man hurtigt de unødvendige ting: det kære ugeblad f.eks. eller en 
længe ønsket nyanskaffelse er ikke så nødvendig mere. Børnene 
skal have først, vi voksne må da kunne undvære, det er klart. Alt
så væk med diæterne til skolenævnene, - eneste klausul var at pen
gene skulle komme undervisningen tilgode. I den store kasse, som 
hedder budgetter, er beløbet, som sparedes, ikke nemt at følge. 
Forhåbentlig blev det anvendt til f.eks. undervisning. Nu kan vi 
da alle se, at vi naturligvis skulle have krævet diæterne forhø
jet. Så kunne vi have oprrettet en fond til undervisningsmidler, 
og have haft lidt mere hold på den sag.
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Som skolenævnsmedlem lever man livet farligt. Næsten dag
ligt "trues man på livet": nye besparelser, klassesammenlægning
er, forringelse af gårdvagtsordning o.s.v. Man er sågar begyndt 
at tale om at sælge skoler, der ikke er brug for. Hvor finder man 
købere, der har råd til at sætte bygningerne i stand? Mange års 
skrabet reparation og manglende modernisering sætter nu tydelige 
spor. Måske ligger der taktik i dette: såfremt skoler vælter af 
sig selv, er de i realiteten nedlagt, og man undgår lange debat
ter og ikke mindst forældreprotester i beslutningsfasen omkring 
hvilke skoler, der er overflødige.

Mange andre ting kan anskues fra en anden vinkel. Børn har 
altid haft megen morskab af en rokketand, der er endda skrevet 
sange om rokketanden. Men aldrig har de haft så megen morskab, 
som efter indførelse af gnavepakken. - Ved beregning af lærer- 
skematimeforbruget (der må kunne findes et enklere navn for det) 
opererer man med størrelser som 4,31 eller 83,4. Er der her tale 
om en beregning, der også omfatter de elever, der kun lytter med 
et halvt øré eller måske har et stort fravær?

Nævnsarbejdet er som før sagt en alvorlig sag og bør opfat
tes sådan. 5 eller 7 forældre, afhængig af skolens størrelse, mø
der med det bedste arbejdsredskab, der findes i denne forbindel
se: en ægte interesse for børn og skole. At man måske får lidt 
mere at se til end forudset, er som regel ingen hindring for at 
bevare målet for øje: folkets skole- hvor forældrene trygt tør 
overlade børnene i tillid til lærerne. Hvis vi kender hinanden og 
kan tale sammen, kan vi også opnå resultater, der er til gavn for 
alle parter.

Vi står foran et lederskifte og dermed måske også nye tider. 
De gode og varme traditioner skal nok klare sig, forhåbentlig fø
jes flere af de gode til. Mit ønske for Rundhøjskolen ved jubilæ
et er, at et fortsat åbent og godt samarbejde må bevares i og om
kring skolen.

Elly Petersen.
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MATAS 
^MATERIALISTEN^

Fås i 100 eller 350 stk.

Henning Nielsen
Teil'. W27 00 Hofmerin^vej

Vi bq
NORDisK LAVPRIS öENZIN

BioVinci
- det komplette kosttilskud 

BioVinci er den lille tabler med det store 
indhold, der gi’r dig det komplette kosttil
skud med organisk bunden selen og chrom 
- og naturligt C-vitamin. BioVinci sørger 
også f or 100% dagsdosis af zink og magne
sium.

Med 100% dagsdosis af alle nødvendige 
vitaminer, mineraler og 
bporstofter lægger du 
grunden til en sundere 
og b< dre hverdag.

Begynd dagen med 
det komplette kosttil
skud.

Axel Kiers Vej 20 A, 8270 Højbjerg Tlf. 06-29 18 33
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ET STORT TIL LYKKE
MED VORES SKOLE

TIL
ELEVER, LÆRERE, 
PRAKTISK - OG ANDET PERSONALE
OG FORÆLDRE:

• O G
fra: p ORÆLDRE-

kridthøj frisørsalon
herre- og damefrisør ■ telf. 27 02 98
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MATAS

»Det er de bedste penge, 
jeg har givet ud«

Med 14 dages returret ei der alt at vinde og intet at
tabe

BAY JACOBSEN
bay Jacobsen SengesyMem A/S
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NYE FORÆLDRE SER PÅ FREMTIDENS RUNDHØJSKOLE

Med en blanding af forventning, forhåbning, men også 
frygt ser vi frem til skolestart for vor 5-årige pige.

Rundhøjskolen bliver stedet, hvor hun den næste halve snes 
år skal ha' sin "arbejdsplads".

Målt efter skolens alder turde valget være ideelt: De vær
ste horn har den løbet af sig - skolen, altså - og foran ligger 
fremtiden, som angribes med appetit og livslyst - dejligt. 
Målt efter skolens udseende turde valget være mindre heldigt: 
et barn af betonalderen - koldt, sterilt, ja, måske ligefrem 
usundt.

Men for os som "nye" forældre er Rundhøjskolen et uskrevet 
blad - en åben bog, hvori vi håber at finde - ja, hvad?

Først og fremmest en lærerstab, som er præget af et smit
tende engagement i arbejdet med børnene - såvel fagligt som 
menneskeligt. - Det er i sig selv store krav at stille, javel. - 
Men uden dette bliver alle gode ønsker blot floskler. Engagemen
tet skulle bl.a. gerne give sig udslag i et løbende samarbejde 
mellem skole og forældre. Den engagerede og kreative undervis
ning er en nødvendighed for at gi1 skoleforløbet liv - for at 
fremme udviklingen af børnene til individer med selvtillid,ini
tiativ og ansvarsfølelse. Den gradvise udvikling imod selvstæn
dighed kræver en ballast af faglig viden, men i lige så høj 
grad af medmenneskelig forståelse. Hermed være også sagt, at vi 
ønsker og håber for vort barns skolegang, at den ,må medvirke 
til at lære hende at lytte: at være vågen over for andre opfat
telser, også de som måtte være i mindretal.

Livsduelighed er et meget bredt begreb. - En lille brik i 
puslespillet, som gør livsduelig, lægges hver dag i et barns 
(og voksens?) liv - men på hvilket niveau ønskes livsduelighe
den? - Vi ønsker for vort barn, at hendes grad af livsduelighed 
vil blive således, at hun evner at tage vare på sig selv inden 
for et fællesskabs rammer - men at hun desuden besidder et med
menneskeligt overskud, som gør hende i stand til at være en ak
tiv del af de medmenneskelige sammenhænge, som hun måtte pla
cere sig i. - Nogle kalder det social ansvarlighed.
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Vi accepterer ikke tanken om, at alle skal være lige for 
enhver pris. Derimod anser vi det som en selvfølgelighed, at 
alle skal have lige ret til at modtage undervisning med udgangs
punkt i den enkeltes evner - såvel inden for de boglige/teore- 
tiske, de kreative/musiske som de menneskelige/sociale færdig
heder - for nu at bruge nogle lidt gammeldags, slidte begreber. 
Derfor håber vi, at vort barn i sin skolegang til stadighed må 
møde udfordringer, som løbende stiller krav til hende.

Vi ønsker, at skolen vil medvirke til, at vort barn lærer 
at sætte sig mål - og at søge at nå dem. - Hvori de enkelte ho
ved- eller delmål skal bestå, må løbende være en samarbejdsop
gave mellem lærere, elever og forældre i takt med de samfunds
ændringer, som hurtigt finder sted omkring os - og som vi alle 
er en del af.

Må fremtidens Rundhøjskole være stedet, hvor engagement og 
kreativitet går hånd i hånd og skaber livsduelige børn og unge 
med selvtillid og initiativ som fundament for appetit på livet.

Hjertelig til lykke med de første 2o år - og held og lykke 
fremover.

Flemming og Birte Hjortkjær.

stjernekiosken 
RUNDHØJ Torv 3 

8270 Højbjerg 
Tlf- 06 -11 46 85
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. 27 07 15
Kridthøj Frugt & Grønt 
Kndthoj Torv. 8270 Ho|bjerg

Kridthøj 
FRUGT-GRØNT 
Deres lokale 
indkøbssted 
Kridthøjtorvet 
Tlf. 27 07 15

VECO OST
Krkhhøj Torv 

8270 Højbjerg 
Tlf. 06-27 1352 FÅS HOS DIN LÖKALf 

OSTEHANDLER!• •••••••••••••••
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En 74’er udtaler sig.

Som forhenværende elev på Rundhøjskolen vil jeg gerne 
fortælle lidt om, hvordan det føles, og hvilke tanker 
man får ved pludseligt at stå lidt udenfor og kigge til
bage.
Det er umuligt at gøre op, hvad jeg har fået med derfra, 
for bortset fra alt det faglige, har der for mig været en 
masse spændende og dejlige oplevelser.
Da jeg for 12 år siden startede i børnehaveklassen, vir
kede det hele MEGET uoverskueligt, og næsten hele turen 
på vej til skole gik med spekulationer om selve det at fin
de klasseværelset. Vi havde jo vores små røde filtmus på 
trøjen, og med dem som kendetegn begyndte vi så småt at 
få mod på at færdes på gangene, for de gav os et lille 
sammenhold. Det var dejligt med de nye kammerater, og vo
res klasse fungerede godt sammen.
Uden for skoletiden har jeg også brugt meget tid på sko
len. De mange former for musikundervisning har jeg udnyt
tet og nydt i fulde drag. Jeg håber meget, at skolen vil 
fortsætte med at give eleverne mulighed for at opleve læ
rerne og hinanden på denne måde. Jeg har fået'en god in
teresse med derfra, som jeg har en masse gavn af nu. Gen
nem RUNDHØJBLÆSERNE kan jeg se, at der blandt yngre ele
ver også er stor interesse for musik, og det gælder om at 
bevare lysten hos dem, f.eks. ved at afholde de sædvanli
ge forårs- og lU-ciakoncerter. Det virker meget, inspireren
de at få lov til at vise resultaterne af et helt års slid, 
og det er en fornøjelse at fornemme spændingen op til så
dan en fest ( - jeg har selv prøvet detl - ) Det er også 
en god idé, at eleverne får lov til at møde andre skolers 
elever via skolemusik-festivaller, spil-sammen-dage m.v. 
Klassen, hvor jeg gik, har altid haft et godt ry, og det 
resulterede i, at lærerne kunne lide at fortælle os om man
ge af tingene, som foregik andre steder på skolen, og vi 
brugte meget tid på at diskutere både det gode og det dår

15



lige. Hver dag, jeg kom, kunne jeg fornemme stemningen på 
skolen. Det lyder måske mærkeligt; men når man har gået der 
i 11 år, mærker man med det samme, hvis noget er anderledes. 
Når adventskransen blev tændt på den lange gang, var der 
en helt speciel atmosfære, eller den sidste dag før ferien, 
når vi skulle samles henne i hallen for at synge .......... alle
den slags ting vil altid stå klart i hukommelsen som noget 
lyst og godt, og det er med til at beskrive Rundhøjskolens 
„personlighed".
Til sidst vil jeg nøjes med at ønske Rundhøjskolen et HJER
TELIGT TIL LYKKE MED DE 20 ÄR, så også de nuværende elever 
kunne tænke tilbage på noget positivt.

Mange venlige hilsener

Mette Conrad

PANDA STÅL & WS

A/S ÅRHUS BOLIGSTÅL - PANDA STÅL 
Søren Nymarksvej 7, 8270 Højbjerg 
Telefon 06-29 14 55
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HER KAN DU SE, HVAD DER LIGGER 
BAG DEN NY SEAT'.

Det er SAAB, der står bag SEAT i Danmark. Og 
det er italieneren Giugiaro, der står for 

designet. Både på SEAT og SAAB 9000.
Men der er mange andre overraskelser ved 

de nye SEAT-biler. F.eks. System Porsche-motor, 
6 års garanti mod gennemtæring plus en masse 
andet, som gør SEAT til biler ud over det almin
delige.

I dit lokal-område finder du de 3 SEAT-mo- 
deller IBIZA,RONDA og MALAGA hos Chr. 
Østergaard. Kom og prøv dem...
Se også vort store udvalg af gode brugtbiler.



SUNDHED I RUNDHØJ

Det er ikke altid let at være Karius og Baktus. I hvert fald 
ikke, hvis tænderne bliver børstet...!
Det fik mange børn at vide på en tre-dages udstilling i august i 
Rundhøjskolen. Udstillingen var arrangeret af Den Kommunale 
Tandpleje og Sundhedsplejen. Temaet var „Sundhed i lokalsam
fundet .
Små og store, voksne og børn samledes for at se på et bredt ud
bud af videofilm og andre oplysningsmaterialer, alle med det 
fællestræk, at de handler om sundhed. Også en kost-computer 
var opsti Uet.
En af initiativtagerne var Peter Sørensen fra tandklinikken på 
Rundhøjskolen. Om formålet med udstillingen siger han:
- Forebyggelse og tværfagligt samarbejde er to sider af samme 
sag. Derfor besluttede vi at lave denne tre dages udstilling 
oå Rundhøjskolen. Udstillingen henvender sig i første omgang 
til alle voksne i skoledistriktet, der har med børn at gøre. 
Hensigten er at præsentere alt det oplysningsmateriale og de 
ideer, vi har kunnet skrabe sammen. Og tilmed gøre det i et 
lokalområde. Vi håber, at der skabes nye personkontakter og 
dermed inspiration til fortsat tværfagligt samarbejde.
Peter Sørensen oplyser, at langt de fleste institutioner i lo
kalområdet har besøgt udstillingen, og at der er blevet udveks
let ideer på kryds og tværs.
- Biblioteket udstillede samtidig sine bøger om sundhed, alko- ' 
hol- og rygekultur. Jeg mener, at effektiv forebyggelse kun kan 
lade sig gøre med et veludbygget tværfagligt samarbejde. Når vi 
i Socialforvaltningen snakker sundhed og lokalsamfund, er det 
nærliggende at opfordre alle andre lokalområder i Århus til og
at lave udstillinger, siger Peter Sørensen.
Har man lyst til at lave en lokal udstilling, kan de fleste ma
terialer rekvireres hos Den Kommunale Tandpleje i Graven. 
Desuden anbefaler Peter Sørensen to bøger, nemlig "Gør det lo
kalt" fra De Frie Fugles værksted, og "Lav en udstilling" af 
Hans Møller på Nyt Nordisk Forlag.
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Udstillingen gav et udmærket indtryk af, hvor meget materiale 
der findes om sundhed. Og i disse video-tider er det ikke ba
re gjort med skriftlig information. Der var mange pjecer og 
flere plakatserier, der på anderledes måder gør opmærksom på 
risikoen ved at leve usundt.
Videproduktioner var der også, både for børn og voksne. Her 
kan blandt andet nævnes "Det usynlige pattebarn", - en film, 
der sætter druk-kulturen under lup og forsøger at give en psy
kologisk forklaring på, hvorfor vi drikker ... selv i situa
tioner, hvor det er uhensigtsmæssigt.
I selvransagende stund kunne man besvare et skema med det slå
ende spørgsmål: "Er du en drukmås?" Skemaet skal ikke afleve
res nogen steder .. det skulle da lige være i et hjørne af sam- 
V i tt i gheden!

journalist Ole Christensen- Ungdomscenteret
Århus social-og sundhedsforvaltning
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MATAS 
^MATERIALISTEN^

Begravelser 
Ligbrænding

ordnes for alle.
Alt kan aftales hjemme 

hos dem selv.
Det er lettere at lade den 

lokale bedemand 
hjælpe Dem!

begravelses 
forretning

Holme Ringvej 144 
v/Viby Torv 

TELEFON 14 50 62
Aut. bedemand for Dansk 

Ligbrændings Forening
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Coca-Cola is it!

Vi stanser 
ifiiMfait

Klip af plader max. 3000x8 mm. 
excenterpressere op til 180 tons, 
hydrauliske pressere op till500 
tons. Speciale dybtræk samt ende
bunde efter opgave. Eget værktøjs
mageri.

HENNING JENSEN Værktøjs-og maskinfabrik
Axel Kiersvej 7 — 8270 Højbjerg — Telefon 06 - 292455

Chr. X's Vej 203 - 8270 Hojbjerg/Ärhus - Tlf. 06 29 25 00
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OM AT HAVE NOGET AT FEJRE

Styrelsen for "Addit-Rundhøj" ønsker alle ved Rundhøjsko
len til lykke med de første 2o år. - En ung skole, men allere
de med mange og fine traditioner. Held og lykke med de næste 
2o år. - Bliv ved med at være teenager.

NOGET OM EN AFLÆGGER

Rundhøjskolen har 2o års fødselsdag den 8/lo 1986. "Addit-Rund
hø j" har lo års fødselsdag den 28/lo 1986.

Tak til børn og forældre, som gjorde det nødvendigt.

Tak til lærere og administration, som gjorde det muligt.

Tak for det gode samarbejde, som gjorde det opnåeligt.

Lejrskoletanken er på alder med Rundhøjskolen.

OM INDSAMLING OG MARKED

Som meddelt i sidste nr. af dette blad, samler vi allerede 
ind til næste marked. Dog ikke mini, men et rigtigt ét næste år 
i Ridehuset, Århus C.

Afleveringsdage, i Rundhøjskolens cykelkælder:

ALLE ONSDAGE KL. 18 -20.

Henvendelse hos pedellen eller i hallen.

Formål: Nye køjer og madrasser m.v. i "Addit-Rundhøj". Ryst stø
vet af og lad gamle ting blive nye igen.

Niels Cramer.

DAME OG HERREFRISØR 
TLF. 06-2719 28

HOLMEBYVEJ 32A 8270 HØJBJERG
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Noget om

MUSIKLIVET PÅ RUNDHØJSKOLEN

Man har bedt mig om at fortælle noget om det musiske islæt i 
skolens tilværelse i de forløbne år, og det gør jeg gerne.
Det er godt at have kendsgerninger at bygge på til dette ar
bejde, og til hjælp her har skolen 17 - sytten - scrapbøger, 
fulde af udklip igennem alle årene. (Enhver, der har lyst og 
tid dertil, er velkommen til at kigge i bøgerne!)

Begyndelsen var klar: Vi skulle have musik på skolen lige fra 
den første dag! Derfor blev skolekoret oprettet, i den første 
tid med hjælp fra Møllevangskolens børnekor,som kort forinden 
var blevet danmarksmestre i sangerdysten. Men snart fandt vi 
vore egne ben her også. Koret deltog også i sangerdysterne og 
vandt da et par gange i B-rækken.

Festligt i skolen før skolefesten
Hundreder af børn og voksne samvirker med skolen

Den store opgave var skolens 
til var det naturligt, at så 
nen ved højtideligheden stod
en meget festlig dag!

indvielse d.8.oktober 1966. Her
mange som muligt deltog. På see
der 5 kor og 3 orkestre!Det blev

CLnm O CcfijCt tf fy/aCb

En lille del-men en god del
Kuiidhpjskolen i Holme bier indiiel i går og lulgi på vej med 

munue luler og en kuntule. sum ^uv dagen el særligt festligt siner

Forældre- og Lærerkoret,som egentlig kun var tænkt som et ind
slag i indvielseskantaten (skrevet af 3 forældre og med musik 
af Vi.by amtsgymnasiums musiklærere),bad omat måtte fortsætte, 
og her kan man fejre 20 års jubilæum til foråret!

HORNING

Besøg af forældrekor
„Mini”-kor på 64 piger 
synger advent ind ved 
koncert i Hadsund kirke

Så gik det ellers slag i slag :Vi fik hold i mange uygtige mu
siklærere,der hver for sig sled i det,og en masse flotte præ
stationer blev resultatet: Vi fik 2 børnekor, blokfløjter, et 
strygerorkester og et blæserorkester, - det senere så kendte 
brassband Rundhøj blæserne.
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Forårskoncerterne og Luc i afesterne blev fra 
første færd et fast indslag i skolens liv, 
og de har været arrangeret hvert år siden. 
Når man sådan sidder og tænker tilbage, er 
det egentlig utroligt, hvad vi i tidens 10Ö 
har fundet på: Scenene har vrmilet med nis
ser, konger prinsesser, trolde,katte og al
verdens andre medvirkende. Vi har bundet an 
med Jomfruburet,Pinaf ore - og mange andre mu
sicals, - musik i alle afskygninger og med 
deltagelse af hundredvis af børn og voksne. 
At folk har kunnet lide den måde at komme 
sammen på, viser de tusinder af tilhørere, 
som gennem årene har fundet vej til skolen 
med hele familien.

Også udadtil har vi markeret os: Vi har været på besøg i Mol
de i Norge, Åbo i Finland, i Poznan i Polen, - og herhjemme 
har vi gæstet Hadsun og Aalborg. Vi har haft flere udenland
ske musik- og sanggrupper på besøg: Fra Norge, Sverige, Fin
land, Polen, Bulgarien og flere andre lande.

KONCERT - RUNDHØJHALLEN
23-8 KL. 20.

DEN BULGARSKE STATS RADIO-TV
BØRNEKOR

Jo, - det tager næsten pusten fra en ved at tænke derpå.Men 
dejligt har det været at være med gennem de mange år! - Det 
gør hele sliddet værd.

Og skal jeg til slut oønske noget for Rundhøjskolen ved jubi
læet - og på falderebet -, så skal det først og fremmest væ
re, at skolen må b evare det musiske islæt i svn tilværelse. 
Det er en del af det at leve, - og leve skal sk-olen - og vi - 
også fremefter!

Rundhøjskolen - en 
skole med fremtid i

p.p.
Rigtig tillykke - med et liv i musik

Knud P
Musik/elorgel
Tlf. o614o2o3
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HOBBY- LEGETØJ
TERAPI - HOBBY er en af landets førende forretninger

INDENFOR BESKÆFTIGELSESMATERIALER TIL BØRN OG VOKSNE, 

Ialt over 5000 varenumre.

ALT I : Garn, Stof, Farver, Legetøj, Rokke, Væve og 
Sytilbehør.

NETOP NU: ' Brush Up'. Den berømte børstede uld i 
EFTERÅRETS MODEFARVER. SÆLGES I TO KVA

LITETER. Med eller uden glitter, 
50 Gram. Kr. 18,50 / Kr, 19,50.

TIL BØRNENE: Stort udvalg i juleartikler.

Alt i : Lim, Glanspapir, Karton, Farver 
Skabeloner, Klip og stort 
UDVALG I JULEPYNT.
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Tillykke med 
de 20 år

Inventar 
Møbler 
Tømrer- 

og snedker
arbejde

Speciale:
Produktion og salg af 

inventar ti! restauranter, 
barer, kantiner og cafeer

FORENET 
KØLESERVICE

AARHUS 06-2918 00
KØBENHAVN 02 -85 58 00
HOLSTEBRO 07 -42 6610
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RWWØJSROLbN RR 2W3

"Kvadrattegn å 2 cm på 
2 

hver led, hvor mange cm 
er 12 kvadrattegn?"

Den høje skingrende 
stemme lyder oppe fra den 
store datamat, som står 
på et bord foran tavlen, 
- Lærere, inspektør, vice- 
inspektør er yt. - 

- Datamater og Computere 
er in. -

Vores "klasselærer" 
er altäå osse en Datamat.
Den er lavet så smart, at den hører, tænker og svarer igen.

Hver elev har en datamat på bordet foran sig. Deres ben er 
spændt fast til jernstolen under bordet. Når klasselæreren 
stiller et spørgsmål via tale, kommer spørgsmålet frem på skær
men i form af tekst. - Så skal den fastspændte elev skrive sva
ret nedenunder. Svarer han/hun forkert, får vedkommende et or
dentligt stød via stolen. - Svarer man rigtigt, sker der in
genting.

Personlig svarede jeg på et tidspunkt forkert og fik stød. 
Så stod der på skærmen: "Sorry, try again", og så svarede jeg 
igen forkert og fik støs, værre end før. Man får stød, indtil 
man svarer rigtigt.

Alt dette i de ialt 2o klasseværelser styres fra kontoret 
af en stor Datamaskine. Frikvartererne ordnes på den måde, at 
hver elev får lov at sætte et spil på sin computer.

Nu skal det være slut. Vi er en gruppe elever, der aftaler 
at gøre oprør mod den store datamat. Vi skærebrænder os fri og 
begiver os mod kontoret - ad de tomme og øde gange. - Døren er 
låst. Skærebrænderen må i brug. - Derinde står den store data
mat.

Eleverne har besluttet, at de vil ned og spille fodbold i 
frikvartererne. De har hørt, at det gjorde man en gang. Reglen 
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om fastspænding og stød i timerne skal ophæves. - Det indprenter 
de med held på den store Datamat og sætter sig op i klasseværel
set, hvor "fastspændingen" nu skulle være ophævet.

Alle elever kommer nu i skole og forbereder sig på at skul
le fastspændes i det antal timer, de skal have den dag. Underligt 
nok fungerer fastspændingerne ikke ??? Datamaten, som er deres 
klasselærer sidder og læser historie, mens eleverne spiller. 
De fleste af eleverne er fraværende, eftersom de spiller fodbold 
nede på den gamle fodboldbane foran "The Galaxion Rundhøj blox".

En uge kørte eleverne dette system, indtil en pige fra 3. 
klasse talte over sig til sin mor, som ringede til skolenævnsbe
styrelsen, som bestod af en flok cemputere. Sagen blev efter- 
tænkt, og man fandt i de højere kredse ud af, at eleverne be
fandt sig bedre på den måde. Sagen blev stillet op i byrådet og 
vedtaget med stort flertal.

Inden længe var de nye vedtagelser spredt ud over landet, 
og landets statsminister ankom personlig til Rundhøjskolen for at 
klippe det røde åbningsbånd over for en nye og bedre, menneskesty
ret skole. Flere lærere, inspektører og viceinspektører blev an
sat, og skolenævnet, der nu bestod af forældre rundt fra de for
skellige klasser gik så vidt, at de fik opstillet en maskine, 
hvor man kunne få varme drikke.

Jesper Maintz 7.b.
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\ShoppenZ
Viby CentreX /llf. 14 99

v

Der må ikke herske tvivl om vore produkter. 
Kun en autoriseret Levi's forhandler kan give 

et stort udvalg og en udstrakt service. 
jMnimum 8 modeller på lager). MATAS 

MATERIALISTEN
Bort med fil og kniv.

FODsalve EFFEKTIV MOD 
HÅRD HUD OG LIGTORNE.

Her er en god nyhed til de 
titusinder, der kæmper med 
hird hud under fødderne og hg ■ 
tome. Det drejer sig om en 
fodsalve udviklet i Vesttysk
land. der pi få duge kan fjerne 
hård hud og ligtorne, uden at 
man behøver at gnbe til de 
gammelkendte hjælpemidler 
fil og kniv, der alt for ofte 
beskadiger den sunde hud ved 
"behandlingen”
I dag regner fodspecial ister 
med. at langt over 50% af alle 
danskere har fodbesvær af een 
eller anden art. fordi de 
glemmer at tænke på. at 
regelmæssig fodpleje er ligeså 
vigtig som at børste tænder.

Med FODsalve kan hård hud 
og ligtorne nu fjernes let og 
smertefrit og uden irritation fur 
den normale hud på kun mel 
lem 3 og 6 dage

Sudan virker FODsalve

FODsalve's elleknvnei skyldes 
en reaktion mellem to syrer i 
hard hud og ligtorne og en 
indbygget biologisk stødpude i 
fodsalven saml to andre svier.
I hård hud og ligtorne lindes to 
(yper syre, nemlig smørsyre og 
mælkesyre, dei udskilles fra 
organismen.
Resultatet er. at den hårde hud 
går af i flager, ligesom ligtorne 
også forsvinder. Fødderne 
smøres morgen og aften i fra 3- 
6 dage. I behandlingsperioden 
bør fødderne ikke vaskes med 
sæbe, fordi denne neutraliserer 
salvens virksomme stoffer, 
men man kan godt skylle fød
derne i varmt vand.

Kridthøj Material 
Kddtn^vej 4 - Ttf. 272566 

3270 Heibierø
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AARHUS

Aben bardisk med vinfspmtusskab

FONEMET røLESEmCE ^FWS AIS
AARHUS
M. Drewsensvej 4
8270 Højbjerg
Tlf. (06)2918 00/291755

KØBENHAVN
Kongestien 8 
2830 Virum 
Tlf. (02) 85 5800

HOLSTEBRO
Allégade 4 
7500 Holstebro 
Tlf. (07)426610
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Et stort til lykke med de 2o år 
og mange gode ønsker for fremtiden 
på Rundhøjskolen.

I september måned har den altoverskyggende sag for nævnet 
været besættelsen af skoleinspektørstillingen pr. 1.12 1986. 
Efter grundig gennemlæsning af alle ansøgninger har nævnet 

n 
haft et antal ka'didater til samtale her pa skolen, og er ene
des om at indstille 4 personer til de mere officielle samta
ler i skolekommissionen. Proceduren er nu den, at skolekommis
sionen har ret til at supplere antallet af ansøgere til de sam
taler, som skal finde sted i midten af oktober. Efter samtaler
ne, hvor også nævnet deltager., går de to grupper hver til sit. 
Skolenævnet afgiver derefter sin udtalelse og skolekommissio
nen afgiver indstilling til byrådet. Byrådsbehandlingen finder 
sted den 22. oktober.

Med hensyn til viceskoleinspektørstillingen har Vagn Jen
sen indvilliget i at fortsætte til 1.3. 1987, således at den 
nye inspektør får mulighed for at være med til at ansætte.

Mandag den 15.9. deltog Elly Petersen i et såkaldt for
mandsmøde i region syd. Her mødes skolenævnsformænd med de 2 
skolekommissionsmedlemmer, der er valgt i regionen. Der blev 
bl.a. diskuteret budget. Kommissionen har valgt at arbejde for 
flg. punkter:

1. Fuld timeplan, d.v.s. genindførelse af nogle timer, som 
for 2 år siden blev strøget af undervisningsplanen.

2. En højst tiltrængt bygningsvedligeholdelse og moderni
sering.

3. Bedre vilkår for specialundervisningen.

Inge Daugaard.
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VIBY FODKLINIK

vi A. Serensen & Å. Christensen

Grundtvigivej 9
8260 Viby J . Tlf. 06 -11 35 12

Åben 9-17 Lørdag lukket

Købmand
Poul Augustenborg
Hjulbjergvej 8 
Tlf. 06 27 o9 33

Højbjerg

Kridthøj Fiskehal 
Kridthøj Torv 6 
827o Højbjerg 
Tlf. o62767oo
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HOLME SHOPPEN 
v/ Karsten Søby Jörgensen

Åben

Holniebyvej 13
8270 Højbjerg
Tlf 27 66 OG

alle dage 7-21

Rundhøj Bodega 
RUND HØJ TORV 2 
8270 HØJBJERG
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Advokat
Preben Ottosen
HD i regnskabsvæsen
Møderet for landsret
Holme Ringvej 142 
ved Viby Torv
8260 Viby J
Tlf. (06) 14 3211

CAD-MÆRKET BETYDER GODT HÅNDVÆRK

ERIK SVENDSEN A/S
Specialfirma for karrosseri- og autoreparationer
Chr. X's Vej 205 . 8270 Højbjerg . Tlf. 06 - 29 49 22 - 29 49 69
Privat telefon 06 - 99 21 46

Tilsluttet Centralforeningen af Autoreparatorer i Danmark
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FJERNVARMEANLÆG
PALLE B. THOMSEN A/S
SØREN NYMARKSVEJ 9A

8270 HØJBJERG
TLF. 06 29 18 22

WWMMmMWWMMAMMAffMMAAMVWAMMNWMffMMMWWNMNWW

VAND
VARME
SANITET 
VENTILATION 
SPRINKLER 
BLIKKENSLAGER

Chr. X's Vej 106 
8260 Århus. Viby J.

TLF. 06-*14 85 33
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-vi er også dine venner...
Dine penge trives godt 
på en Bjørnekonto.

Al AN DELSBAN KEN

Rosenvangsalle 249 
Tlf o6273o94 
lo x sol 19q,- 
Ansigtsbehandling

Stev toet Mil S te Forcen.

Fiemstct de bedste sM^-Wet san nuJtigt, 
Sådan M den beste tting san Bausch S Lort 
-ik f/ia det anSAikantke flyvevåben.

BENNY BUSTED
URE • OPTIK • GULD • SØLV

RUNOHØJTORVET 3 • TU. Ot - 14 M 46
1270 HØJBJERG
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Alt i dagligvarer samt tips og buskort

Combi marked
Rundhøj Allé 143 Won 0614 80 65

Spørg efter 
COSMEA

Apotekets 
hudplejeserie

marselisborg apotek 
Rundhej Torv 3, 8270 Højbjerg 

Tlf. 1489 38
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Optaget i design-kollektion på 
Museum of Modern Art, New York 
samt på Kunstgewerbemuseum, Köln

I. P LUnd 06 291444

VOIO
DESIGN PROF ARNE JACOBSEN
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1 skridt frem og 2 tilbage ii

«SUK« FNDNU 
EN skoledag HV 
HAN MØOER 8.
□EG TROR. JÉ6
VIL VÆP.E R.I6TI6 
Pg-ÆK 'DAG
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Velkommen til 
en anderledes 
køkken-

■ Wil Wverden... Bf

autoriseret forhandler 
af - nemlig:
Hellebæk, Charlotte, 
Invita og Alno.

Hos os er vi 
stolte over, at 
have en holdning 
til moderne 
køkkenindretning.

Det vi De opdage, 
når vi præsenterer 
et af de kvalitets
køkkener, vi er

Hos os er det 
den saglige og 
professionelle 
vejledning der tæller.

køkkenbutikken
v/ Leif Sørensen - Oddervej 55 - 8270 Højbjerg - Telefon 06 27 42 00



Her skal hverken sælges varer eller hverves medlem

mer. Vi har såmænd bare købt pladsen her for at støtte 
en god sag og sende dig en venlig hilsen fra

din Brugs
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PORS BOGHANDEL
ODDERVEJ 56 • 8270 HØJBJERG • TLF. 06 27 08 90

HUSTØMRERNES^
UDFØRER ALLE FORMER FOR TOMRER ^SNEDKERARBEJDER

i total - hoved - og fagentreprise.

KATRINEBJERGVEJ 117 . DK 3200 ARHUS N TI!. (06) 18 82 00

43



Mad Max
Centurions Super Le Mans. Med et af verdens bedste gear. 
Cyclone, og øvrige detaljer, der tär andre cykler til at kaste 
lange blikke.
Kom ind og se Centurions verden.
Og du er blevet en kræsen cyklist. Centurion

Holme Qykel Øenter

Tlf. 27 30 50

w. hartmann petersen 
v/poul Michelsen 

aarhus - telt. 06-28 25 22 
entreprenör og ingeniør firma

44



HVORDAN ADDIT - RUNDHØJ BLEV TIL

Allerede før Rundhøjskolens indvielse for over 2o år siden 
blev der af fremsynede forældre fremsat den tanke, at man søgte 
at rejse penge til anskaffelse af en lejrhytte for skolens ele
ver, forældre og lærere. På et bestyrelsesmøde i januar 1966 
vedtog man at starte i det små med avisindsamling, frimærkeind
samling, andespil m.m. Men man var godt klar over, at disse ak
tiviteter ville give for lidt til en hyttefond.

Derfor afholdt man den lo.-11- maj 1969 et stort forårsmar
ked med afsluttende loppemarked i Rundhøjhallen. Det blev en 
stor succes - også rent økonomisk, idet festen gav et overskud 
på 353oo kr.

Nu havde man opskriften på, hvordan man skaffede kapital. 
Hyttefonden var nu - med det, man havde i forvejen - vokset til 
ca. 60000 kr. For dette beløb købte man den dejlig grund på 24 
tdr. land ved Mariager fjord. Men der skulle jo hus på, og det 
viste sig vanskeligt at få pengene til at slå til her. På en ge
neralforsamling den 26. april 1972 besluttedes det at sælge are
alet til miljøministeriet for 80000 kr.

Med disse penge i lommen begyndte man nu at se sig om efter 
et mere overkommeligt sted, der også helst skulle ligge lidt nær
mere Århus. Efter at have besigtiget flere tilbud - bl.a. den 
gamle stationsbygning i Christianshede ved den nedlagte bane fra 
Silkeborg til Brande - besluttede man at købe den gamle skole i 
Addit ved Sdr. Vissing. Her har man så i årenes løb siden skabt 
et dejligt sted for elever, forældre og lærere samt for mange 
andre, der har lejet sig ind.

For at kunne sætte Addit-Rundhøj - dette blev stedets navn- 
i stand og møblere den og for at nedbringe lånene til et minimum, 
har man flere gange haft loppemarkeder i Ridehuset i Århus Cen
trum. Første gang var 31/8 til 2/9 1972. Disse loppemarkeder ind
bragte så store beløb, at Addit-Rundhøj i dag (1986) er næsten 
gældfri. Samtidig har arbejdet i Ridehuset og forberedelserne 
hertil været med til at ryste elever, lærere og forældre sammen 
i en grad, som man vel ikke tidligere har set.

Man kan ikke slutte et indlæg om Addit-Rundhøj uden at næv
ne manden, der trak det store læs både bag køb og salg af Aistrup 
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arealet og købet af Addit-Rundhøj, nemlig Jørgen Hansen-Skovmo- 
es. Rundhøjskolen vil altid være ham en stor tak skyldig. TAK.

NB: Nu mangler vi bare en Addit-Rundhøj-sang. Men den kommer 
jo nok engang.

Vagn Jensen.
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NYT KLIP ?
Ja, hvorfor ikke. .

Inspirationen og ideerne 
har \ i i

Salon
Rosenvangs Allé 1 74 Højbjerg

Tlf. 27 05 39
Husk - vi har lukket hver mandag

Aarhuus 
Stiftsbogtrykkerie

SØREN NYMARKS VEJ 1 
TELEFON 06 29 15 00

bracn
LINGERI ■ TRICOTAGE^d.
Viby Centret 16, tlf. 06 11 00 54W

BIELER
RADIO v. Ole Andersen

ROSENVANGS ALLE 195 . 8270 HØJBJERG . TELEFON (06) 27 14 88
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stlig indvielse 
Rundhøj skolen

" i II.,„
- Der er anUre kroller _

der 1 forstæderne • ~ '»und
manerne, der prerfl 
del I de alt for aj^ 

der er til rådlgh 
man skulle bygg . 
tnan 11 år om at 
ønskede hjertelig'1 
klærede skolen

Skoleinspektør ' ilt-ru th

6//

koncerter, møder og skolefe- 
kan holdes i hallen, der har

efter. Mange andre arrangementer

ster

br*"
^''rr ^rff

1 skolevæsnet, sagde han, og tænkte 
her på det svenske mønster med til
valgsskolen. Jedich rettede en tak 
til Arhus Amts skoledirekti«-: 
den velvilje kommunen har

%

:n nye skole ikke den eneste skoleopgave, der 
<al løses på skoleområdet i Holme-T ranbjerg

Wet hallen tjener som gymnastik- 
> »al i skoletiden og som sportshal

værne om skolen' 4 
leve for Rundhøj, , j 

te ved højtidelig *4 
konsulent Sven« 
landsretssagføre 
Forstadasamnu *4n/„ 
der, skolekom .iq 

Mikkelsen, Y
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