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FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN.

Generalforsamling.
Foreningens medlemmer indkaldes herved til ordinær 
generalforsamling, der afholdes torsdag den 19. sep
tember kl. 19.30 på Rundhø4skoleno
Dagsorden?

1) Valg- af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassererens beretning.
4) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 be

styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant. §).

5) Fastsættelse af kontingent.
6) Indkomne forslag. §§).
7) Eventuelt.

Medlemskort skal medbringes. - Nye forældre, der øn
sker at deltage i generalforsamlingen kan vederlags
frit få udstedt midlertidigt medlemskort.
§) Efter tur afgår følgende forældrevalgte bestyrel

sesmedlemmer; G. Bach, P. Kallesø og F. Truelsen.
§§) Eventuelle forslag skal forat kunne blive behand

let på generalforsamlingen være bestyrelsen i hæn
de senest torsdag den 5« september.

Efter generalforsamlingen vil børnehavelærerinde In
ge Elgaard Sørensen fortælle om erfaringer med bør
nehaveklasser.

Skakklubben.
Første spilleaften blivermandag den 9. september kl. 
18.3o. Herefter spilles der hver mandag. Nye medlem
mer kan melde sig ved enhver spilleaften, men hvis 
man vil have chance for at placere sig på de hold, 
der deltager i skoleskakturneringen mellem skolerne 
i Århus og omegn, gælder det om at komme med fra be
gyndelsen.
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Rundhøjskolens forældrekor«
Første sangaften bliver onsdag den 4» september kl. 
19»30o Sanginteresserede blandt de "nye" forældre er 
velkomne til at være med. Ret gælder naturligvis og
så de "gamle" forældre, som kunne tænke sig at være 
medlem af koret,men som endnu ikke er det. Især her
restemmer kan koret bruge mange af, men det betyder 
ikke, at man ikke har brug for barnestemmer også.

"Kassesnedkerlauget" og Keramikklubben«
Der er endnu ikke truffet bestemmelse om, hvad der 
skal ske på disse fronter, men mon ikke begge disse 
fritidsbeskæftigelser fortsætter under en eller an
den form?
Den nye 1ov om fritidsundervisning er jo nu vedtaget, 
og der er indføjet en bestemmelse om, at undervis- 1 
ning, der er fælles for forældre og børn, i visse 
tilfælde er tilskudsberettiget« Der er altså håb om, 
at der herved er skabt økonomisk baggrund for i det 
mindste nogle af de aktiviteter, Forældre- og Lærer
foreningen går ind for»

Farvelysbilleder«
For et års tid siden efterlyste vi diapositiver fra 
skolen til supplering af de lysbilleder, man havde» 
Det resulterede i, at vi fik stillet en mængde bil- I 
leder til rådighed, så samlingen kunne kompletteres i 
på adskillige punkter« Vi vil gerne benytte lejlig
heden til at takke alle dem, der har hjulpet her« 
Under arbejdet med redigeringen af billedmaterialet 
viste det sig, at det var forholdsvis billigt at få 
fremstillet kopier af diapositiver« Det åbner jo nye ( 
perspektiver, så vi vil nu rette en ny opfordring til 
fotograferne blandt forældrene? Hvis De har - eller , 
hvis De i fremtiden tager - et farvelysbillede, som 
kan have interesse for skolen, og som vi må kopiere, 
så vis det venligst ved lejlighed til skoleinspektø
ren eller til F. Truelsen, Dalumvej lo«
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Farvel til Amtsgymnasiet.
Amtsgymnasiets brug af Rundhøjskolens lokaler er nu 
afsluttet, og vi har bedt en repræsentant for Amts
gymnasiets lærerstab give udtryk for gymnasiets syn 
på den usædvanlige situation med 12-15 skoleårgange 
på samme skole:

Efterlod gymnasiet et hul?

Det lykkedes vel ikke at lave en rigtig enheds
skole af Folkeskole og Gymnasium ude på Rundhøjsko
len, men der var en enhed over det, og det blev det 
vigtigste resultat af det "samliv”, de to skolefor
mer havde. Og så skete det endda i tidsrum, som var 
svære for begge parter nemlig i en opbygningsperiode 
af to nye skoler.

Der var selvfølgelig også sørget godt for os 
det første år, hvor elevtallet var ringe på begge 
skoler, men også det andet ogtredie år var der gjort 
alt for at vi, gæsterne, skulle føle os hjemme. Ja 
selv da vi faktisk var flyttet ud, fik vi lov at 
hygge os til skolefesten i de gamle omgivelser.

Vi startede med de allerbedste hensigter om at 
ville samarbejde skoleformerne imellem, og lidt kom 
der vel ud af det. Når det ikke blev til mere, er 
forklaringen udelukkende den, at selve opbygningen 
tog så mange kræfter for alle parter, at vi ikke 
kunne klare mere.

Blev der et hul tilbage, da vi endelig med et 
halvt års forsinkelse steg ned fra Rundhøjen og be
gav os ud for at deltage i færdiggørelsen af endnu 
en skole? Der blev vel et hul, fordi vi havde fyldt 
så meget op det sidste år, og nu pludselig lod to 
fløje stå tomme, men vi håber også, at vi efterlod 
et lille hul i den forstand, at Rundhøjskolens lære
re af og til tænker på, at det dog var ganske sjovt, 
da begge skoler var ganske små og kunne rummes under 
samme tag.

Oluf Bohn.
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5-dages ugens muligheder»
(Artikel fra "Skole og Samfund")»

Afdelingsleder Jesper Florander, Danmarks pædagogi
ske Institut, har foretaget omfattende undersøgelser 
af mulighederne for at indføre 5=dages ugen i de dan
ske skoler, og han fastholder ud fra forsøg i Norge 
og Sverige, at det ikke er noget pædagogisk problem 
at gennemføre 5-dages ugen allerede nu og at det in
debærer en lang række fordele for både børnene, for
ældrene og også kan gøre det for det pædagogiske ar
bejde, fordi man tvinges til at tage skoletidens ud
nyttelse op til fornyet vurdering«
Hans standpunkt er kort optrukket dette, at 5-dages 
ugen uden videre kan indføres som en skoledag på syv 
lektioner å 4o minutter i 4o uger om året« Under
visningstiden formindskes lidt, men lektionsantallet 
stiger tilsvarende« Lørdagsfriheden indebærer forde
le for både elever og forældre, giver mulighed for 
større samvær indenfor familien, og lærerne får en 
mere sammenhængende planlægningstid«
5-dages ugen er ikke noget pædagogisk problem, men 
ændringen kan betyde pædagogiske overvejelser om den 
traditionelle og tilfældige opbygning af skolens fag
kreds og timeplaner, om længden af en "time", hjem-; 
mearbejdets tilrettelæggelse, indhold og omfang, og 
klasselærerfunktionen«
Forsøg i nabolandene har vist, at vi ikke behøver at 
gennemføre nye forsøg her med rullende skemaer,halv
årsplaner, pensumnedskæringer og lignende, men at vi 
uden videre kan indføre 5-dages ugen uden at lave i 
selvskabte problemer« Tværtimod kan 5-dages ugen må
ske også have pædagogiske fordele«
De traditionelle indvendinger imødegåes«
Ud fra norske og svenske undersøgelser imødegår Flo
rander de traditionelle danske indvendinger« Han si
ger således, at 5-dages ugen 
ikke er uaktuel,ikke skaber større fritidsproblemer, 
ikke væsentlig flere lektier,ikke dårligere arbejds- 
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rytme, og at der ikke er modstand hos de forældre, 
elever og lærere, der har prøvet, ligesom der ikke 
er tale om en pædagogisk forringelse.
Det er navnlig lektielæsningen, man fra forældreside 
har peget på. Ingen forældre ønsker, at børnene har 
flere lektier for hjemme end nødvendigt, og der er 
ikke meget logik i at have lørdagsfri, hvis lørdagen 
eller søndagen så skal bruges til at læse lektier i. 
Så bliver det kun at flytte arbejdet fra skolen til 
hjemmet.
Erfaringerne fra Norge og Sverige siger, at der kun 
er små forskelle. Forældrene mener ikke der er tale 
om en forøgelse, der belaster, og i Norge siger man, 
at der nok er flere lektier men de er mindre anstren
gende at komme igennem i 5-dages ugen end i ^-dages 
ugen.
Florander siger selv, at problemet om lektielæsning 
må blive, hvordan der skal læses lektier, og det er 
noget helt andet, der må tages op som et selvstæn
digt problem.
Et andet problem,der ikke er pædagogisk men socialt, 
er også rejst i forbindelse med 5-dages ugen, og det 
er, hvad der skal ske med de børn,hvis forældre beg
ge er udearbejdende på sjettedagen.
Det er et problem, som skal løses på en helt anden 
måde, siger Florander bl.a. Det er ikke meningen, at 
6-dages ugen skal blive ved med at fungere med sjet
tedagen som "opbevaringskasse", men andre steder har 
man forsøgt at løse spørgsmålet ved at lade skolerne 
blive stående åbne for lektiehjælp o.s.v.
Forældrene vil beholde 5-dages ugen.
Og hvad siger forældrene så til 5-dages ugen. I Nor
ge er man åbenbart godt tilfreds. Et rundspørge vi
ser, at kun 14% af forældrene ønsker., at .gå tilbage 
fra 5 til 6-dages ugen, og selv blandt de forældre, 
der ikke har fri om lørdagen, ønsker 5o% at 5-dages 
ugen skal fortsætte.
Man har også spurgt forældrene i Norge, hvordan fri
lørdagen udnyttes, og 83 pct. af forældrene mener,
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Uafgjort

Debatten om skolernes 5-dages uge har fået en helt ny 
drejning, nu da det viser sig, at mange forældre slet ikke er 
glade for at have ungerne rendende hjemme om lørdagen.

(»Politiken« 12/1 65)

at det er en for
del for familien, 
74% at det er en 
fordel for bar
net, 77% at det 
skaber bedre kon
takt, 93% at bar
net er tilfreds 
med 5-dagesugen, 
og 78% mener, at 
fritiden bruges 
til mere sport og 
friluftsliv, 63% 
siger,at den bru
ges til samvær 
med den øvrige 
familie o
Det skulle altså 
fremgå af disse 
forsøg, at 5-da- 
ges ugen kan gen
nemføres ogiden 
norske undersø
gelse hedder det, 

at "kundskabsmæssigt er 5-dages ugen ingen hemsko, 
eleverne er lige så langt fremme i pensum, som da de 
havde 6=dages ugen"o Der er altså heller ingen kund
skabsmæssige vanskeligheder,men om 5-dages ugen der
for er lige omkring hjørnet herhjemme er så. et andet 
spørgsmål« Der er jo så meget andet og nok vigtigere, 
der skal klares i den danske skole, så alle proble
merne bliver nok ikke løst lige med det samme« Ind
til da er der stadig flere skolevæsener, der kører 
på sommerordninger med rullende lørdagsskema, og det 
er vel også disse lørdage før og efter sommerferien, 
hvor der er mest behov for lørdagsfrihed« Det kan 
også gøres indenfor skoleplanen ved at flytte lidt 
rundt på fridagene, og helårsløsningen for 5-dages 
ugen bliver i hvert fald gennemført på landsplan for 
os alle sammen på en gang - når den en gang kommer«
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NYT FRA SKOLEN.

Først vil jeg byde alle velkommen igen til det nye 
skoleår. Jeg håber, at dette også som de tidligere 
år må blive frugtbringende og befordrende for det 
liv, der skal leves i og omkring skolen i den nærme
ste tid fremover, og jeg kalder på alles medvirken 
til, at det kan lykkes også denne gang.
Vi har fået hele ni nye lærere,som jeg her skal præ
sentere :
Frk. Elisabeth Amby kommer fra Fredericia kommunale 
skolevæsen, men stammer fra Hammel. Hendes fag bli
ver? regning i Ib, dansk og fortællefag i 3c (der jo 
blev skilt ud fra de alt for store andenklasser) 
samt engelsk i 8. klasse.
Fru Ulla Jessen, der kommer fra Randers kommunale 
skolevæsen, hvor hun bl. a. har haft læseklasse som 
opgave. Her skal fru Jessen have dansk i Id, hvis e- 
lever fortrinsvis kommer fra Rundhøjallé, samt en
gelsk i 6. og 8. klasse.
Fru Anne Karen Nielsen kommer fra Vridsted ved Ski
ve, hvor hun har virket ved skolevæsenet i flere år. 
Hun har søgt hertil, fordi hendes mand, der er or
logskaptajn, er blevet forflyttet til Søværnets Ope
rative Kommando (Søredningstjenesten) her.
Fru Nielsen skal undervise la real i dansk (hun har 
dimitteret til realeksamen,flere gange), og desuden 
skal hun have maskinskrivning i 8. klasse og dansk i 
Ib.
Frk. Ebba Hartmann Nielsen, der det sidste år har 
været vikar ved Tranbjerg skole, skal være vikar for 
frk. Lyng, der har fået orlov for et år. Frk. Hart
mann er særlig interesseret i sang og musik, bl. a. 
blæseinstrumenter og blokfløjtespil, hvad skolen na
turligvis vil benytte sig af. Frk. Hartmanns virke 
vil i øvrigt ligge i la (dansk) og 1c (regning) samt 
i 3b (fortællefag).

- side lo
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De nye lærere»
Øverst fra venstres Elisabeth Amby, Ulla Jessen, An
ne Karen Nielsen«
I midten fra venstres Ebba Hartmann Nielsen, G-rethe 
Vad Nielsen, Olav Hermansen.
Nederst fra venstres Ole Østerby Olesen, Mogens Ras
mussen, Anders Stilling.
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Frk. Grethe Vad Nielsen kommer fra Aulum, men har i 
det sidste år været på årskursus i København, hvor 
hun på Statens Gymnastikhøjskole har uddannet sig 
videre i legemsøvelser og svømning, som hun natur
ligvis også kommer til at beskæftige sig med her. 
Desuden skal hun være klasselærer for 5b og have en
gelsk i 6. og 7. klasse samt 1. real. Frk. Vad har i 
sommerferien været på kursus i England og går i vin
ter på Danmarks Lærerhøjskoles kursus i engelsk i 
Århus.
Olav Hermansen kommer fra Fjellerup påNorddjursland. 
Han har taget eksamen fra Holbæk seminarium med mu
sik som liniefag. Hr. Hermansen studerer desuden på 
Det jydske Musikkonservatorium, hvor hans hovedin
strument er guitar. Også hr. Hermansen vil komme til 
at arbejde meget med sang og musik her. Desuden skal 
han være klasselærer i le og have regning i 2b samt 
tysk i 7b foruden en del formningstimer.
Ole Østerby Olesen kommer fra Kochs Skole i Århus. 
Han er matematiker og skal i første række tage sig 
af teknikerne på 8. klasse trinnet. Desuden omfatter 
hans plan regning i Id samt naturlære og geografi.
Mogens Rasmussen er nydimitteret fra Århus Seminari
um. Han har ungdomslinie som speciale og vil følge
lig få dansk og orientering i 8a. Desforuden bliver 
han klasselærer i 6a og har ellers historie og tysk 
(7. klasse).
Anders Stilling er også dimitteret i år (Gedved Se- 
minarium) med geografi og biologi som liniefag. Han 
er stærkt interesseret i regning og skal have dette 
fag i la og i 8. klasse. Sløjd skal hr. Stilling ha
ve på 5. klasse trinnet.

Ferier og fridage.
Disse ligger for resten af året således:

Lørdag den 14. september (lørdagsplan fredag den 
13. september).

Efterårsferie: 14.-19« oktober (begge inci.). 
Lørdag den 23= November.
Juleferie: 23. december-4. januar (begge inci.).
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Skoleudflugt
Vores skoleudflugt 
ligger fast,at den 
tember, og at den 
elever (se senere)

er ikke endelig fastlagt, men det 
kommer til at foregå først i sep- 
i år på grund af det store antal 
vil foregå i 2-3 hold, der drager 

af på den samme dag, men med forskellige mål.
Det har været stærkt på tale at lave en høstfest el
ler et høstmarked med masser af aktiviteter ude og 
inde, så at der endelig kunne komme gang i vore pla
ner om at købe eller opføre en lejrhytte. Men der 
kræves mange penge hertil og derfor også et ekstra
ordinært initiativ'. - Hertil kræves mange hjælpsomme 
hænderl - Man melde sig, hvem der kan og vilJ Bli-
ver det ikke en høstfest, så bliver det et julemar
ked, men hjælp skal der til under alle omstændighe
der.

Skolen er blevet stor nu. Her er listen over elevtal-
lene før skoleårets begyndelse:
la: 17 drenge + 11 piger 4a: 14 drenge + 11 piger
Ib: 13 " + 13 " 4b: 13 " + 12 "
1c: 14 " + 11 " 5a: 15 " + 13 "
Id: 13 " +5 " 5b: 15 " + 13 "
2a: 13 " + 15 " 6a: 15 " + 7 "
2b: lo " + 16 " 6b: 14 " +7 "
2c: 14 " + 14 " 7a: 13 " + 15 "
3a: 12 " + 13 " 7b: 12 " + 15 "
3b: 11 " + 12 " 8a: 12 " +5 "
3c: 4 " + 11 " 8b: 8 " + 9 "

1. real: lo " + lo "
i alt 51c elever.
Og mange vil følge'. Har De set byggeriet på Rundhøj?
Det kan godt give én kuldegysninger at tænke på,hvad 
vi skal gøre ved alle de børn, der vil komme til at 
befolke de mange nye lejligheder der.
I ”Nogle oplysninger om skoleåret 1968-69" vil De i- 
øvrigt kunne se, hvem der er klasselærere for klas
serne, og hvor de "bor", hvis De skulle få brug for 
at vide det.

side 14
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Skakspillet interesserer især børne 
trækker både drenge og piger. Der 
komme nogle flere voksne til skakke 
sluttede festligt med præmieuddeli 
ste billede) og underholdning.
Keramikarbejde er åbenbart en kvin 
det almindelige omdømme. Kun et en 
folk turde deltage. - Sådan ser ele 
på det. På udstillingen af elevar' 
der mange smukke ting også blandt 
arbejder. F. eks. det pragtfulde fo 
her. - Såfremt ejermanden kunne t^n 

bortauktionere kræet 
for hyttefonden, vil 
godt lægge for med et 
kr. - Nogen højere? - 
smukt brunt og gul^ij 
sørgmodige, grønne øje
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'g til
te godt 
læsonen 
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rssel i 
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te ikke 
er var 
sugenes 
Lsuhyre 
sig at 
fordel 
iktøren 
L på 25 
stet er 
dt med 
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Skolekoret vil også i efterårssæsonen få nok at se 
til. Der er allerede fastlagt et par arrangementer, 
og til jul vil vi jo som før komme til at spille en 
stor rolle. Derimod vil der ikke iår blive nogen ra
diokonkurrence, idet Danmarks Radio foreløbig for et 
år har aflyst Sangerdysten. Der er planer cm regio
nale programmer, muligvis i både radio og TV.
Der er tillagt koret 3 timer ugentlig (mandag, ons
dag og torsdag). Der vil kun blive optaget få nye 
medlemmer i koret, mest som erstatning for de store 
drenge, hvis stemmer nu begynder at gøre knuder. 5» 
klasse må altså have tålmodighed lidt endnu.
Minikoret vil også få 3 timer ugentlig. Det kan rig
tig blive til en masse nu. Det dygtige kor vil ef
terhånden kunne aflaste skolekoret med hensyn til 
arrangementer uden for skolen.
Der vil blive dannet mange flere blokfløjtehold iår, 
så at alle blokfløjtespillende drenge og piger kan 
få deres lyst styret. Vi skulle gerne kunne lave et 
meget fint blokfløjteorkester nu. En sublim kvartet 
står på ønskesedlen, evt. suppleret med gamle stry
geinstrumenter som gambe og fidel!
Også guitar vil der blive undervist i, ligesom den 
første spæde begyndelse til et lille strygeorkester 
og et blæserorkester kunne gøres iår.

Vi har også tanker om fritidssport iår, både uden
dørs (fodbold m.v.) og indendørs, og da vi nu er ene 
om at benytte hallen, skulle det kunne lade sig gøre 
at give idrætten, hvad dens er.

Også skakklubben kører videre. Den havde jo stor sue
des sidste år og skal nok nå store resultater i den
ne sæson. Mere om skakklubben andetsteds i bladet.

Avisindsamlingen går støt..Der er gode salgsmulighe
der for tiden, så vi kan bruge masser af aviser nu, 
- men vi beder Dem: kun aviser, pænt bundtede snøre
de med stærkt sejlgarn!
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Resultatet af sidste års avisindsamling blev;
Nr. 1: 4a: 24oo kg,
Nr. 2: 7a: 1642 kg,
Nr. 3: 4b: 139o kg,
Nr. 4: 6a: 666 kg,
Nr. 5: 2a: 491 kg,
Nr. 6: Ib: 483 kg,
Nr. 7: 3b: 47o kg.

De øvrige klasser havde mellem loo og 3oo kg hver, 
la havde således 293 og le 158 kg.
Der er planer om at foranstalte en "avisdag" med re
gelmæssige mellemrum, og forældre der eventuelt kun
ne tænke sig at hjælpe med ved transporten må meget 
gerne lade os det vide. (Avisindsamlingen sorterer 
under lærer Maintz). løvrigt vil der senere fremkom
me nærmere oplysning om "avisdagene", når planerne 
er blevet nøjere udformet.
Frimærkeindsamlingen kunne godt gå bedrel - Vi får 
ellers pæne priser for vore frimærker, så her er der 
stadigvæk penge at hente. Tænk på det, før De næste 
gang smider en konvolut med frimærke i papirkurven.

Færdslen.
Så kom endelig lyskurven i krydset Holme Ringvej - 
Chr. X*s vej. Men benytter De og Deres børn den? Lad 
os slå fast: Det er for (livs)farligt ikke at gøre 
detl - Tænk nu tanken helt til ende og drag den ret
te konsekvens heraf. Så De udsendelsen Skolevejen i 
TV? Den var i mange hensender god at blive klog af.
Skolestien langs Holmevej må vente lidt endnu, til 
byggeriet er færdigt her. Men der er andre planer i 
gang, som måske kunne løse problemet hurtigere, end 
vi ellers havde forestillet os.
Når jordbunkerne vest for skolen er fjernet, vil der 
her blive lavet en sti til "bagindgangen", så de nær- 
mestboende elever slipper for den store omvej. Til 
gengæld bliver lågen i hegnet omkring boldbanen så 
lukket.

- side 17
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Første skoledag» 
De fleste ide nye 
førsteklasser var 
mødt til skoleaf
slutningen i juni» 
Selve den første 
skoledag forløb på 
sædvanlig måde med 
modtagelse i for
hallen med soda
vand og æbler»
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Efter at sportspladsen nu er taget i brug, er der, 
som mange sikkert allerede ved, indført den ordning, 
at eleverne på skift får lov at bruge sportspladsen 
i frikvartererne- Hvert klassetrin får lov at bruge 
pladsen en dag ad gangen.

Elevrådet har afholdt konkurrence om forslag til æn
dring af skolegårdens indretning. Førstepræmien blev 
tildelt Vibeke Hansen 3b for indretning af en lille 
skolegård på arealet bag sanglokalet og de yderste 
to normalklassefløje. - Andenpræmien blev vundet af 
Jeanette Breinstrup 6a for indretning af den store 
skolegård. Desuden fik Hasse Severinsen 6b samt kom
pagniskabet Feter Pedersen - Allan Skriver Christen
sen 6b præmier for gode ideer.
Der var masser af gode og originale ideer også i de 
ikke præmierede forslag. Hvad mener De f. eks. om at 
lave et kæmpeskakbrædt med tilsvarende brikker, så 
alle kunne følge slagets gang? Eller hvad med en mi
nigolfbane? Nu skal flere af de gode ideer sammenar
bejdes, så skal vi se, om de kan føres ud i livet.

Førsteklasserne er kommet godt i gang allerede. Og 
nu kommer så forældrene ind i billedet. Vi holder 
møde den 5« september kl. 19.3o, hvor De vil blive 
præsenteret for lærere, skolelæge, skoletandlæge og 
skolepsykolog - samt en masse problemer i forbindel
se med det at gå i 1. klasse. Der kommer særskilt 
indbydelse ud, hvis den ikke allerede er kommet, når 
dette blad kommer, men vi beder under alle omstæn
digheder om, at De reserverer torsdag den 6« septem
ber til dette møde.
Det har været drøftet, om det ikke ville være beti
meligt med forældrekonsultation allerede i.efteråret. 
Forskellige forhold skal imidlertid afklares,før der 
kan fastlægges noget, og bl.a. skal erfaringerne fra 
den sidste konsultation drøftes. I den forbindelse 
er vi interesserede i at høre forældrenes mening om 
formen. Altså: Duede den form,vi anvendte i foråret, 

- side 19
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Med skam at melde måtte Norgeskor- 
tet studeres grundigt, før det blev 
fastslået, at Molde ligger omtrent 
ved kysten ca. 18o km vestsydvest 
for Trondhjem» Molde er Vejles ven
skabsby, men da Molde børnekor var 
i Vejle i foråret, lykkedes det at 
arrangere en = årstiden taget i be- 
tragtning - helt pænt besøgt kon- 
cert i Rundhøjhallen med Molde bør
nekor samt skolekorene» - Og nu har 
somme vist sat næsen op efter en 
Norgesturi
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eller skal vi vende tilbage til den gamle form "på 
tid", skal vi kombinere eller er der andre, måske 
bedre former?
Forael dr edagene plejer at ligge i efteråret, men er 
ikke fastlagt endnu. Vi har noteret os, at fædrene 
især ønsker "dagene" lagt på lørdage, og glædede os 
over den store fædretilslutning sidst.
Lørdagsfrihed er der gjort et svagt tilløb til (se 
ferieplanen), man noget forhåbentlig stort og klogt 
er under opsejling fra andet hold. Vi venter i spæn
ding og forhåbning.
Konfirmationsforberedelserne finder sted tirsdag og 
torsdag kl. lo-ll. For 7b's vedkommende foregår for
beredelsen på skolen, mens 7a benytter konfirmandsa
len i præstegården.
Efterårskonfirmationen afholdes i Frederikskirken i 
Skåde den 6. oktober kl. lo.
Forårskonfirmationen afholdes i Fredenskirken den 27. 
april kl. 9 for 7b (pastor Th. Jensen) og kl. 11 for 
7a (pastor Pilgaard).

P. Pedersen.
Sidste; Fra dette skoleårs begyndelse er overlærey 
Vagn Jensen udnævnt til viceskoleinspektør.

Hver gang man på udstillingen af elevarbejder ser, 
hvad der laves af eleverne i formning,»overvejer mar. 
alvorligt at melde sig ind på skolen. Et typisk ek
sempel er den her viste model af en vikingefæstning 
(Trelleborg, Nonnebakken, Fyrkat eller hvad det nu 
er). Der må være så mange timers målbevidst nørklen 
i et sådant projekt, at der ikke kan være tvivl om, 
at det er lysten, der driver værket.
Et kapitel for sig var i år de mange plakater. De var 
tydeligvis ikke uden forbilleder, men der var tegne
re imellem med fint håndelag for den slags. Det må 
kunne udnyttes, når de helt store slag for hyttefon
den skal slås.
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I FRITIDEN.

biblioteker.
Holme-Tranbjerg Kommunes Biblioteker.

Oddervej 74.
Åbent s Voksne. Børn.

Mandag 14~2o 14-2o,
Tirsdag 14-19 14-17,
Onsdag 14-19 14-17,
Torsdag 14-20 14-17,
Fredag 14-19 14-17,
Lørdag 10-15 10-15.

Oplæsning for børn?
Onsdag 15.50-16 for 4-7-årige,
Fredag 15.50-16 for 7-lo-årige.

Mandag 17=15-18 og torsdag 15.15-16 er der 
åbent for "Kikkassen", så mor eller far i 
ro og mag kan kikke på-bføger, mens ungdoms- 
men ser fjernsyn.
Rundhøjskolen, opgang E.
Åbent for voksne og børn? Mandag, onsdag 
og fredag kl. 14-19.
Den nye Rundhøjafdeling har kun midlerti
digt til huse på Rundhøjskolen. Den dispo
nerer foreløbig over 4ooo bind voksenlit
teratur og looo bind barnelitteratur.
Rundhøjskolens bibliotek.
Åbent? Mandag,tirsdag og onsdag kl. 14-15»
Hjemlån fra biblioteket sker til elever fra 
4» klasse og opefter.
Elever i2. og 5» klasse kan låne bøger fra 
klassebibliotekerne, som klasselærerne.fo-- 
restår.

Viby Folkebibliotek, Kongevej 47a. 
Åbent: Mandag-fredag 14-2o, 

Lørdag lo-16.
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Rådgivning for læsehemmede: Mandag 14-17.
Oplæsning for børn: Onsdag kl. 15 for 5-9- 
årige. (Starter i oktober).

Århus Kommunes Biblioteker.
Hovedbiblioteket, Mølleparken.
Åbent : Mandag-fredag lo-2o, 

Lørdag lo-14.
Underholdning for børn.
Mandag 15.3o-16’ Vi læser og spiller pla
der. (5-lo år).
Tirsdag 15-16’ Vi tegner. (5-lo år).
Onsdag 15-16’ Lauraklubben. (5-lo år).
Torsdag 15-16: Vi tegner. (5-lo år).
Fredag 15.30-16? Eventyrtime. (5-lo år).
Lørdag 13-13.3o' Eventyrtime. (5-lo år).
Torsdag lo-lo.45 er der oplæsning for min
dre børn (4-7 år) i forbindelse med fore
visning af biblioteket for børnehavebørn. 
Hver anden tirsdag 16-17: Tirsdagsklubben. 
(Bogklub for børn over lo år).
De forskellige programmer starter i første 
uge af oktober.
Teknisk Bibliotek, Ingerslevs Blads 7. 
Åbent: Mandag-fredag 14-19, 

Lørdag lo-14.

KIRKER OG SØNDAGSSKOLER.
Holme kirke.

Høstgudstjeneste den 22. september kl. lo 
og kl. 16.
Søndagsskole s Kælderen, Holmevej 285, hver 

anden søndag kl. lo. Start
tidspunktet offentliggøres i 
Holmeposten.

Tranbjerg kirke.
Høstgudstjeneste den 22. september kl. lo.
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Frederikskirken i Skåde«
Høstgudstjeneste den 22« september kl« lo« 
Børne- og familiegudstjeneste den 22« sep
tember, den 13» oktober og den lo« novem
ber, alle dagene kl« 14«
Ingen søndagsskole før i slutningen af ok
tober«

Fredenskirken«
Søndagsskole kl« lo i kirkesalen, dels for 
6-12-årige, dels for 12-14-årige«

Viby kirke«
Familiegudstjeneste den 6« oktober og den 
lo« november, begge gange kl« 14«

MUSEER OG SAMLINGER«
Den Gamle By«

Åbent (samlingerne)? Alle dage lo-17«
7«-1.5« september 14 -19? Gammeldags marked 
med bl« a» Mester Jakel-Teater«
Den 7« september kl« 2o«3o? Festfyrværkeri 
i Botanisk Have«

Århus Museum, Forhistorisk Museum« (V« Allé 15) 
Åbent? Alle dage undtagen mandag 10-15» 
Fra 7« september vises (kl« lo=18) to sær
udstillingers "Arkæologi fra luften" samt 
"Kunst og dagligliv i Syd Nigeria"»

Århus Kunstmuseum« (Vennelystparken) « 
Åbent? Tirsdag-fredag lo-16, 

Lørdag og søndag lo-17, 
Onsdag tillige 2o-22«

Fra den 7» september til den 27« oktober 
vises "The first international exhibition 
of erotic art", mere kendt som Kronhausen- 
samlingen«
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Århus Permanente ° (Mørksgade 13)«
Åbent? Hverdage lo-17»
7« -9« september? Værker af maleren Helge 
Ernst»

Naturhistorisk Museum» (Universitetsparken)»
Åbent? Alle dage lo-17»
Udstillingen om livets opståen er nu ble
vet suppleret med et afsnit om skelettets, 
hudens og musklernes udvikling»
Tegning for skoleelever»
Undervisning i dyretegning for skoleelever, 
der er fyldt lo år« Kurset finder sted hver 
tirsdag og torsdag kl» 14.15-17. Interes
serede skal blot henvende sig på museet en 
af undervisningsdagene» Der startes formo
dentlig i midten af september»

TEATER m.m.
Århus Teater, (tlf. 12 26 22).

Indtil 6. september spilles Ernst Bruun Ol
sens komedie "Bal i den Borgerlige".
7. sept. er der premiere på Shakespeare’s 
"Othello", der går til en gang i oktober, 
da Edward Albee*s skuespil "Utryg Balance" 
tages op.
Gæstespil?
Søndag den 8. september kl.15 og kl.l9»3o? 
Den Kongelige Ballet.
Mandag den 9. og tirsdag den lo. september 
kl. 2o? Kieler-operaen? "Cosi fan tutte".

Helsingør Theater, (tlf. 12 lo lo).
13.-15» september alle dage kl.2o? Sommer
operaen "Det hemmelige ægteskab".

Svalegangen, (tlf. 12 13 15)
Spilletider? Fredag, lørdag, søndag kl. 2o.
Der lægges ud 6. september med Leif Peter-
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sens "Elsk-Elsk" og same forfatters "Bu
tikkens Teater". - Fra 7. oktober spilles 
dernæst Ann Jellicoe’s lystspil "Det - el
ler hvordan man får det".

Århus Byorkester.
Scala: Symfonikoncert den Jo, september kl. 
2o.
Rundhøjhallen: Festkoncert den 8. septem
ber kl. 2o. Solist: Isaac Stern (violin). 
Joseph Haydn: "Årstiderne" opføres den 29. 
oktober kl. 2o.

Rådhushallen.
Indtil (og med) 1. september vises en ud
stilling om moderne indisk kunst, stoftryk 
og maleri.
7.-15» september viser Århus Kunstforening 
af 1847 udstillingen "Maleri - Skulptur - 
Arkitektur 1968".
Fra og med 2o. september (og kun få dage) 
vises en frimærkeudstilling.
16.-28. oktober vises maleriudstillingen: 
Å-udstillingen.

Århus Festuge. (7.-15» september).
Udover de arrangementer, som allerede er 
nævnt, sker der yderligere en mængde under 
Arhus Festuge. Et program for festugen ud
leveres gratis på Århus turistbureau. Der 
bliver ikke mindre end 14 koncerter i ugens 
løb plus opera og ballet, så musikken får 
sit. Skuespil og udstillinger er allerede 
nævnt. Hertil kommer så veteranbilløb, at
letikstævne, vandski-show, optog med post
vogn ledsaget af Arhus Pigegarde og Den 
Jydske Pigegarde og som afslutning: Optog 
og Festival-Show på stadion,søndag den 15» 
september kl. 14-15«

RUND HØJSKOLEN, forældre- og lærerforeningens blad.
Udkommer 4 gange årligt og tilgår alle hjem med tilknytning til Rundhøjskolen 
i Holme-Tranbjerg kommune.
Redaktionskomite: T. Maintz Andersen, J. Hansen-Skovmoes, A. Madsen og 
F. Truelsen (ansvarshavende). Henvendelser vedrørende bladet bedes rettet 
til F. Truelsen, Dalumvej 10, Højbjerg, (tlf. 14 05 77).


