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FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN.

Generalforsamling,
Foreningens generalforsamling afholdes på Rundhøj sko
lens lærerværelse mandag den 28. september kl. 19.3o°
Dagsordens
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret 20 kr.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Efter tur afgår s Orla Elmar Andersen, Poul Kalle- 
sø og Jørgen Hansen-Skovmoes samt suppleanterne 
K. E, Sønderskov og Thomas Jensen.

6, Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
Revisorerne er for tiden V. Knudsen og P. G. Niel
sen. Suppleant er Helmer Petersen.

7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal for at komme til behandling være ind
sendt til' formanden senest 8 dage før generalfor
samlingen. Formand: Lærer Jørgen Hansen-Skovmoes, 
Fredensgårdsvej 44, 8000 Århus C. Tlf. 14 55 76.

8. Eventuelt.

Efter at generalforsamlingen er afsluttet, vil råd
manden for Århus storkommunes kulturelle forvaltning, 
Thorkild Simonsen, belyse emnet: Samarbejdet mellem 
skole og hjem og forskellige veje dertil.

Aj strup-nyt.
Flere forældreudflugter til området end de oprinde
lige søges arrangeret, og meddelelse derom vil tilgå 
hjemmene via skolen.
Vi er glade for denne begyndende åbning for stedet 
og for den interesse, der herigennem vises for det 
kommende byggeri.
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På generalforsamlingen den 28. ds. vil der i store 
træk blive gjort rede for "siden sidst" i sagen, der 
er ret omfattende.
Givet er det,at en tilgang af medlemmer til forenin
gen vil betyde bedre basis for dette som for forenin
gens øvrige arrangementer.
Da vi under arbejdet med byggesagen har konstateret 
2 ting: en manglende lovgivning om lejrskoler og en 
manglende samordning af offentlig støtte hertil på 
nærmere givne vilkår, har formanden i Danmarks Læ
rerforenings blad "Folkeskolen" og over for- de mi
nisterier, sagen berøres af, samt over for fremtræ
dende politikere, amtskommunale myndigheder og andre 
draget sagen frem til overvejelse.
Vort største aktiv i denne sag som i andet er imid
lertid,realistisk vurderet, stadig os selv. Hvor der 
derfor (som hidtil) er en vilje, åbner der sig en 
vej, som er farbar. Foreningen er besluttet på at 
skynde sig langsomt til det virkeligt værdifulde for 
vor skoles børn, deres forældre og lærere.
Foreningen modtager gerne alle forslag om byggeriets 
virkeliggørelse, både arbejdsmæssigt og financi.elt.
Adressen: Rundhøjskolens Forældre- og Lærerforening, 

Rundhøjskolen, Holmevej, 827o Højbjerg.

Arrangementer i den kommende tid«
Planerne for det egentlige foreningsarbejde i vinte
rens løb vil først blive endeligt fastlagt efter ge
neralforsamlingen. Men så meget ligger dog fast, at 
andespillet finder sted torsdag den 5.: november, og 
Luciafesten løber af stabelen lørdag den 28. novem
ber.
Den 5. oktober starter motionsgymnastik for herrer 
(kl. 19-2o) og for damer (kl. 2o-21). Det foregår i 
skolens gymnastiksal, og dameholdet ledes af Karin 
lejg Holm, mens Jørgen Skaftved tager sig af herrer
ne. Man kan tilmelde sig hos førstnævnte,men iøvrigt 
vil hjemmene få særskilt meddelelse med de nærmere 
detalj er.



- 4 -

Hvad synes læserne om bladet?

Vi modtog 47 spørgeskemaer retur i forbindelse med 
rundspørget,vi foranstaltede i maj«, Det er under lo^ 
af de udsendte, og hvis det i sig selv siger noget 
om interessen for bladet, står det sløjt til. 35 af 
skemaerne var indsendt af medlemmer af forældre- og 
lærerforeningen og 12 af ikke-medlemmer.
I alt havde 81 forældre og 35 elever besvaret spørgs
målene, og om disse repræsenterer helheden på gyldig 
måde, vil vi ikke spekulere nærmere på. Det er i al 
fald deres udtalelser, vi må bygge på i tiden fremo
ver, eftersom vi ikke har andre.’
Besvarelserne fra eleverne er nogenlunde jævnt for
delt over aldersklasserne og derved så få i de en
kelte grupper, at de forskelle, der findes mellem 
grupperne, meget let kan skyldes tilfældigheder. Al
le elevsvarene er derfor i det følgende slået sammen.
Por hvert spørgsmål var der, som det vil erindres, 
tre svarmuligheder: "Interesserer meget", "Interes
serer kun lidt" og "Kan helt undværes". Der vil na
turligvis være afvigende opfattelser af,hvad man kan 
lægge i de to første svarmuligheder, men det må vi 
se stort på. Det er uhyre svært at formulere et ud
tryk, så det ikke kan fortolkes på mindst to måder.

Spørgsmål vedrørende; Forældre. Elever.
1) Foreningsmeddelelser 65/12/ 1 12/19/ 2
2) Kronikken 40/32/ 1 4/17/ 9
3) Skolenyt om ferier etc. 79/ 2/ 0 34/ 1/ 0
4) Skolenyt om kor og orkestre 42/33/ 5 16/ 9/ 9
5) Skolenyt om sport etc. 38/38/ 5 25/ 9/ 1
6) Biblioteker 35/28/14 15/ 9/ 8
7) Kirker og søndagsskoler 9/38/34 2/ 6/24
8) Museer o.l. 16/39/26 6/14/12
9) Teater etc. 28/31/22 11/12/ 9

lo) Billederne 57/21/ 2 3o/ 4/ 0
I opgørelsen er antallet af svar af de ovennævnte 
tre slags gengivet i den angivne rækkefølge med skrå
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streg imellem. At det totale antal ikke altid stem
mer med det totale antal besvarelser, skyldes natur
ligvis, at alle ikke har besvaret alle spørgsmål.
Ur. 1 på hitlisten hos såvel forældre som elever er 
uden for al diskussion skolenyt om ferier og fridage. 
Som nr. 2 og 3 hos forældrene følger foreningsnyt, 
der dog naturligvis er relativt mindre interessant 
for ikke-medlemmer, og billederne. De sidste har og
så en høj placering hos eleverne, hvorimod forenin
gen ikke har den store interesse. Så er nyt om sport 
og (i lidt mindre grad) om kor og orkestre bedre stof 
for eleverne, hvorimod interessen hos forældrene her 
er på det jævne, ligesom kronikken heller ikke anses 
for at være mere end gennemsnitligt interessevækken
de. Elevernes interesse for kronikstoffet kan være 
på et lille sted,og ca. en trediedel af eleverne me
ner,at kronikken kan undværes. Bortset herfra spores 
der kun ringe stemning for,at nogen af de hidtil om
talte rubrikker helt skal udgå. Denne tendens bliver 
betydeligt stærkere, når talen bliver om de rubrik
ker, der går under fællesbetegnelsen "I fritiden". 
Af en eller anden grund er omtalen af bibliotekernes 
åbningstider m.v. her i særklasse, idet dette stof i 
popularitet hos såvel forældre som elever kan kon
kurrere med en del af skolestoffet. De øvrige rubrik
ker rangerer fra den rene bedrøvelighed med hensyn 
til kirketider m.m. til det nogenlunde når det dre
jer sig om teater, koncerter o.l.
Kun en halv snes stykker havde fremsat kommentarer. 
Flere af disse er udtryk for en mere nuanceret stil
lingtagen til nogle punkter, end de tre standardsvar 
muliggjorde. En enkelt fastslår, at bladet gerne må 
være kedeligt, men også gerne mindre moraliserende*. 
Hertil er at sige, at der jo somme tider er visse 
ting, der nødvendigvis skal siges, og da vi ikke så 
godt (selv om vi måske gerne ville) i den slags si
tuationer kan bruge de ord, der anvendes, når man 
rammer tommelfingeren i stedet for sømmet, kan det 
let komme noget pedantisk over et sådant indlæg. Men 
vi skal skrive os bemærkningen bag øret.

- bagsiden
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SKOLENÆVNET ARBEJDER,

Skolenævnet har nu fungeret i et par måneder og har 
allerede været i stand til at hjælpe nogle forældre, 
der ikke var enige med skolekommissionen.
Skulle der komme problemer skolen og forældre imel
lem, som ikke lader sig løse ved direkte kontakt,vil 
skolenævnet gerne hjælpe, forsåvidt problemet falder 
ind under skolenævnets kompetence, I denne forbin
delse citeres § 27 af lov nr, 44 af 9/2-1970 om sty
relsen af kommunernes skolevæsen og af virksomhed ef
ter lov om fritidsundervisning m.v.:
Stk, 1.
Skolenævnet fører tilsyn med skolen. Det påser, at 
de i skolen optagne børn følger undervisningen på 
tilfredsstillende måde, og sørger for overholdelse 
af lovgivningens bestemmelser til modarbejdelse af 
skoleforsømmelser.
Stk. 2.
Hvis lærerrådets afgørelse af, om et barn skal ryk
kes op i næste klasse eller henvises til specialun
dervisning, indbringes for skolenævnet, træffer det 
den endelige administrative afgørelse af spørgsmålet.
Stk. 3.
Det kan udtale sig om sager, hvor der er iværksat 
politimæssig undersøgelse,og om børneværnssager. Det 
medvirker i øvrigt ved løsningen af sociale opgaver, 
der er knyttet til skolen.
Stk. 4.
Sammen med lærerrådet formidler det et samarbejde 
mellem skole og hjem og sørger for et oplysningsar
bejde blandt skolens forældre, der tager sigte på en 
forståelse af barnets situation i skolen.
Stk. 5.
Det godkender efter indstilling fra lærerrådet ar
bejdets fordeling mellem lærerne samt den ugentlige 
arbej dsplan.
Stk. 6.
Det godkender efter indstilling fra lærerrådet,hvil
ke undervisningsmidler skolen må benytte.
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Stk- 7»
Det stiller gennem skolekommissionen'forslag fil kom
munalbestyrelsen om udvidelse og forbedring af sko
lelokalerne og disses forsyning med materiel og in
ventaro
Stk. 80
Planer og tegninger til nye bygninger og anlæg for 
skolen eller ændringer i bestående bygninger og anlæg 
forelægges gennem skolekommissionen skolenævnet til 
udtalelseo
Stko 9°
Det kan afgive udtalelser til kommunalbestyrelsen om 
budgetforslag, der vedrører skolen.
Stko lo.
Det kan udfærdige særlige ordensregler for skolen»
Stk» llo
Ansøgninger om stillinger som henholdsvis skoleleder 
og viceskoleinspektør, der er opslået med pligt til 
at gøre tjeneste ved en bestemt skole, forelægges 
skolenævnet til udtalelse, inden skolekommissionen 
foretager indstilling om besættelse af stillingene
Stko 12.
Hvis en ansøger til en lærerstilling ved kommunens 
skolevæsen ønsker at blive ansat med tjeneste ved en 
bestemt skole,forelægges ansøgningen skolenævnet til 
udtalelse,inden skolekommissionen foretager indstil
ling om besættelse af stillingen.
Stk. 15.
Skolenævnet kan afgive udtalelser og stille forslag 
til skolekommissionen og kommunalbestyrelsen om alle 
spørgsmål, der vedrører skolen. Det skal afgive er
klæring i alle sager vedrørende skolen, der forelæg
ges det af skolekommissionen eller kommunalbestyrel
sen.
Henvendelser (breve) til skolenævnet bedes sendt til 
Rundhøjskolen, stilet til skolenævnet.
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Bornholmstur.

Lige som de tidligere år var 7. klasse i år på Born
holm. Turen strakte sig over 7 dage fra lørdag mid
dag til fredag eftermiddag. Afrejsen fandt sted lør
dag den 22. august fra Århus med Hurtigmarie til Ka
lundborg. Gåturen fra færgen til toget var streng med 
al den bagage (kuffert,sovepose), og så var vi endda 
lige ved at komme for sent. Da vi ankom til Køben
havns hovedbanegård, afleverede vi vores bagage og 
fulgtes med lærerne til Tivoli, hvor vi efterhånden 
spredtes for alle vinde. Klokken 22.3o skulle vi mø
des igen ved hovedindgangen, og så gik vi ned til 
færgen,som skulle sejle os til Bornholm. Vi var hel
dige at skulle sove inde, men her kunne lyset ikke 
slukkes. Og nogle sov slet ikke, og andre sov først 
kl. 2. Men lærerne sov først af alle.
Klokken 6 blev vi vækket, og så var det med at skyn
de sig at få sig vasket og få pakket sammen. Færgen 
lagde til kl. 8, og vi blev hentet af Birger Boss, 
som vi skulle bo hos, og kørt i bus til Bia-lid. Det 
er et feriehjem, som ligger i Hasle. Fruen overtog 
her pigerne,der skulle bo øverst oppe på en sovesal. 
Da vi havde fået morgenmad, fik vi besked om, at den 
planlagte Rønnerundtur desværre ikke kunne gennemfø
res, da det var søndag, og keramikfabrikken havde 
lukket. I stedet kom vi på en heldagstur. Vi så Åkir- 
ken, der er meget smuk med sine tvetårne. Bagefter 
gik turen til Dueodde,hvor vi badede. Det var skønt, 
for vi havde det så varmt. Efter en rundtur i Neksø 
var Paradisbakkerne turens næste punkt, og her spi
ste vi maden, der bestod af 5 stykker rugbrød og 1 
sodavand. Så gik det videre til Svaneke til Brænde
gårdshaven (Bornholms tivoli). Klokken 17 kørte vi 
videre og var på en gåtur i Almindingen, hvor vi bl. 
a. så rokkestenen, og desuden fik vi set en af Born
holms 4 rundkirker.
Om aftenen var der sang og dans. Birger Boss spille
de harmonika, og bagefter var der musik på bånd. '
Næste dag, mandag, var vi så på Rønnetur, hvor vi 
bl. a. besøgte en keramikfabrik. Vi så, hvordan man
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drejede en vase, og hvordan de tørrede lerting blev 
brændt og glaserede o« s. v. Bagefter kunne vi købe 
2o sorterings varer fra en udstilling, der tilhørte 
fabrikken« Derefter havde vi fri et stykke tid til at 
se byen« Videre gik turen til Rubinsøen, som vi gik 
en tur rundt om«
Tredje dag skulle vi en tur til Christiansø,der lig
ger et stykke nord for Bornholm« På Christiansø har 
der fra gammel tid ligget et stort fæstningsværk op
ført af Christian den 5° Først blev vi kørt i bus til 
Gudhjem, og derfra sejlede vi til Christiansø« Det 
første vi gjorde, da vi var ankommet, var at finde 
et sted, hvor vi kunne spise« Efter det var der fri 
til kl« 14« 3o til at se øen i« Hjemturen gik godt, 
ingen blev søsyge^ vi var i Gudhjem kl« ca« 17» Om 
aftenen var der sang og dans«
Den 4o dag var vi igen på en heldagstur, hvor vi så 
følgendes Vandfaldet ved Døndaleåen, Helligdomsklip
perne ved Rø (herfra sejlede vi til Gudhjem), Øster- 
lårs rundkirke, Lilleborg, Almindingen (der er Born
holms største og Danmarks tredjestørste skov) samt 
Rytterknægten og Ekkodalen« Om aftenen var vi ude at 
bade, og bagefter var der musik og dans«
Den 5o og sidste dag blev vi først kørt til Jonska
pel, hvor vi travede op og ned ad 118 trin^ det var 
hårdt opad« Så gik vi til Vang, hvorfra vi sejlede 
til Hammershus, hvor vi blev vist rundt i den gamle 
borgruin af buschaufføren« Bagefter spiste vi vores 
madpakke, og så var det egentlig meningen, at vi 
skulle have travet rundt om Hammerknuden, men frk. 
Vad fik buschaufføren til at køre os til Allinge til 
svømmebadet, og her var vi til kl« 5» Undervejs så 
vi nogle helleristninger«
Om aftenen sluttede vort ophold på Bornholm med at 
feriehjemmet bød på kakao og lagkage«
Kl« 23 sejlede skibet, og vi sov først kl« ca« 2«3o 
og vågnede ved 6-tiden, Kl. 7 var vi i'København. Vi 
spiste morgenmad og fik hver en madkasse til hjem
turen.

7b.
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HYT FRA SKOLE No

Et nyt skoleår er begyndt - det 7. i rækken - skolens 
velkomst og gode ønsker skal ikke mangle i den anled
ningo Vi får brug for alle gode kræfter og al hjælp 
også i dette skoleår!
Skolen er nu fuldt udbygget med årgange fra 1« til. 
lo. skoleår, med 72o elever og 41 lærere. Skolens 
størrelse stiller sig derved hindrende i vejen for 
mange initiativer og arrangementer,som før havde væ
ret selvfølgeligheder. Det kan man dybt beklage, men 
derved er der ikke ret meget at gøre« Det må blot 
ikke blive sådan, at den. enkelte føler, at hans el
ler hendes betydning og virke ikke batter noget i den 
store sammenhæng. 'Netop på den store skole er det 
fremfor alt af vigtighed, at der stadigvæk er folk, 
der vil give et nap med og ikke er bange for at træ
de nye stier, hvor de gamle er blevet for slidte, 
længe leve virketrangen og initiativet - også her på 
skolen! „ _ ,Do Pedersen
Lokalemangelen er følelig nu« Skolen må for første 
gang have vandreklasser; klasser, som nok har deres 
eget lokale, men som gang på gang må vagabondere til 
andre ledige klasser, fordi andre elever også skal 
bruge lokalet. Det er et onde, som skolen hidtil har 
været forskånet for, og det må håbes, at man gennem 
udvidelser af skolen - bl«a« med storrum, kantine og 
børnehaveklasser - kan vende tilbage til fortidens 
paradisiske tilstande.
Forældredage og forældrekonsultationer vil efter al 
sandsynlighed blive fastlagt for hele året i løbet 
af kort tid, men nærmere meddelelse herom vil frem
komme senere.
Lærerrådet har nedsat de forskellige udvalg,som skal 
tage sig af de løbende sager i det daglige. Det fø
rer for vidt at komme ind på dem alle, men det bør 
nævnes,at skolegårdsudvalgets formand er Klaus Nord, 
og at idrætsudvalgets formand er Grete Vad. Som re
præsentanter i forældre- og lærerforeningens besty
relse er valgt Torben Maintz Andersen og Grete Vad.
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Skolepsykolog Gunnar Frederiksen kan i lighed med 
læge, sundhedsplejerske og tandlæge træffes på sko
len hver uge. Hans træffetid er torsdag kl. 11-12. 
Skolelægens telefon (27 26 64) kan benyttes.
Ferier og fridage for resten af året:

Efterårsferie: 17.-25. oktober.
Juleferie: 23. december-3«januar.

De nævnte dage inclusive.
Ny cykelkortordning.
De nugældende regler er:
1) Tilladelse til at cykle til skole søges skriftligt 
af forældrene (kontaktheftet).
2) Klasselæreren udsteder kortet, hvis han/hun fin
der ønsket rimeligt under hensyntagen til afstanden 
til skolen, behov for kørsel til svømning m.m. Er 
kortet udstedt med henblik på kørsel til svømmeun
dervisning, gælder tilladelsen kun den dag, eleven 
har svømning.
3) Når eleven opnår alderen, som giver ret til knal
lertkørsel, kan han/hun få en påtegning på cykelkor
tet, så det giver tilladelse til at køre på knallert 
til skole. Påtegning vil kun finde sted, hvis lov
pligtig knallertforsikring fremvises for klasselære
ren.
4) Cykelkælder I (nærmest Holmevej) skal benyttes af 
knallertkørere. Disse må kun benytte den del af kæl-* 
deren, hvor der ikke findes stativer.
5) Cykelkælder II og den del af cykelkælder I, hvor 
der findes stativer, benyttes af elever med cykel
kort. Nye cykelkort udstedes fremover uden nummer, 
og numrene på "gamle" cykelkort er ugyldige. Ingen 
elev har derfor fast cykelplads mere; cyklen sættes, 
hvor der er et ledigt stativ.
6) Knallerter og cykler skal trække s mellem Holmevej 
og cykelkælderen. Overtrædes dette påbud, har enhver 
lærer samt skolebetjenten pligt til at inddrage kø- 
retilladelsen for 1 måned. Cykelkortet afleveres til 
hr. Graversen.
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7) Skolepatruljens medlemmer kontrollerer jævnligt, 
at eleverne har den fornødne tilladelse til at køre 
til skole. Kortet skal altid medbringes og forevises 
på forlangende (jfr. reglerne på cykelkortets bagsi
de) . Enhver tilrettevisning fra skolepatruljen skal 
efterkommes. - Overtrædelse af ovennævnte regler el
ler af de gældende almindelige færdselsregler, vil 
af skolepatruljen blive indberettet til hr. Gråver- 
sen.
Cyklistprøve.
Mandag den 21. ds. løber skolens årlige cyklistprøve 
for 6. klasserne af stablen.
Politiet kontrollerer først børnenes cykler^ deref
ter får de udleveret en nummervest og er så klar til 
selve prøven.
Fra skolen bliver eleverne sendt afsted med 1 minuts 
mellemrum. Ruten ser sådan ud: Holmevej-Rosenvangs- 
allé-Jyllandsallé-Chr.X's vej-Holmevej.
På ruten har vi udstationeret 6 skjulte poster, der 
kontrollerer cyklisternes færden og noterer ned de 
eventuelle fejl, der begås. Prøven er ret skrap, i 
det mindste lige så svær, som en køreprøve er for 
voksne. Blot én fejl er nok til, at en deltager dum
per.
De cyklister, der består prøven, får af Rådet for 
Større Færdselssikkerhed et diplom samt en nål og 
deltager i lodtrækningen om 4 udlandsrejser.
Cyklistprøven blev sidste år bestået af:

Birgit Pedersen, 6b,
Jan Høegh, 6b,
Steen Sørensen, 6. læseklasse.

Gå-prøve.
Som noget nyt vil vi i år prøve at indføre gå-prøve 
for de små i 1. klasserne. Prøven skal afholdes i de 
to første uger af oktober.
Prøven går i korthed ud på, at hjemmet og lærerne 
hver dag holder øje med de små's færden i trafikken. 
På et gåkort skriver læreren og hjemmet, om barnet 
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har fulgt de lo gåregler i dagens løbo Efter 2 ugers 
forløb er prøven forbio
De elever, der har bestået, får en flot nål samt et 
gå-bevis«
Skulle der være enkelte elever, der ikke består, kan 
vi forlænge prøven med 1 uge o- Slutfacit? Alle består 
og har forhåbentlig lært at færdes sikkert på gå-ben 
i trafikken»
Svømmeundervisningen for skolens 4«, 5° og 6» klas
ser er desværre blevet forsinket på grund af vanske
ligheder med byggeriet på Lyseng« Der er imidlertid 
håb om, at undervisningen kan komme i gang inden ok
tober«
Stor-Århusskolernes Idrætsstævne foregår ligesom det 
nylig afholdte Folkeskolens atletikstævne på Vejlby 
Idrætscentero I modsætning til, hvad der var tilfæl
det ved atletikstævnet, gælder det ved idrætsstævnet 
om, at så mange som muligt deltager« Det opnås ved, 
at hver årgang fra 6« og opefter danner sit eget 
hold, som vil komme til at bestå af 9~lo elever, da 
hver elev kun må stille op i 1 disciplin«
Dette stævne byder også på mere spændende og kræven
de discipliner som kuglestød, spydkast og looo meter 
løb for de ældste drenge«
Boldspillene, som ved de tidligere arrangementer af 
denne art blev afviklet over mange eftermiddage,lig
ger nu i forlængelse af atletikstævnet, og hvis en 
klasse har deltagere i boldspillene, har hele klas
sen fri den dag«
Rundhøj-Holme-stævnet arrangeres sidst i september, 
og her deltager endnu flere elever« Dette stævne er 
endnu ikke nærmere planlagt«
Er det ikke for mange stævner? Ja, det må vi disku
tere med eleverne, når sæsonen er ovre, så vi kan se 
at blive enige om,hvilket eller evt« hvilke af stæv- 
nerne, der skal droppes.
Avis- og frimærkeindsamlingen er nu i gang igen« Der 
må have hobet sig læssevis af aviser op i løbet af 
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sommerferien«, Jjundt dem pænt,og lad os så få dem, så 
de kan blive gjort i penge til hyttefonden. - Brugte 
frimærker er også så godt som rede penge for skolen’«, 
I skoleåret 1969/70 indsamledes der i alt 11375 kg 
aviser til en værdi af ca. 2ooo kr., så det drejer
sig altså om beløb, som godt kan mærkes på regnska-
bet. Slutstillingen i konkurrencen mellem klasserne
blev iøvrigt s

Nr. 1? 2b: 2126 kg,
Nr. 2: 6a: 182o kg,
Nr. 3: 2d: 839 kg,
Nr. 4 ? 3c? 777 kg,
Nr. 5: 5b s 7oo kg.

Slutstillingen i frimærkeindsamlingen blev s

ket. Alle elever på skolen er velkomne til at være

Nr. 1: 5b s 17 spande,
Nr. 2 s 3c s 13 spande,
Nr. 3? 2b: 12 spande,
Nr. 4 s 2a: 8 spande,
Nr. 5? 4c s 3 spande.

Skakklubben mødes hver mandag kl. 18-2o på bibliote

med^ man skal blot møde op en mandag aften og til
melde sig«,
Klubben deltager også i år i skoleskakturneringen, 
hvor den jo sidste år klarede sig meget fint.
Frimærkeklubben holder klubaften hver anden torsdag 
(startede torsdag den lo«, september) kl«, 18-2o. Ele
ver fra og med 5«, klasse kan deltage«,
De ændrede tidspunkter for skakklub og frimærkeklub 
kan forekomme nogle ubehageligt tidlige, men der er 
ikke noget at gøre herved, da det er en forudsætning 
for at kunne få lov til at drive disse klubber, at 
virksomheden standser senest kl«, 2o.
Skolekoret havde travlt hele sidste skoleår, ikke 
mindst sidst på året. På midtersiderne ses et par 
billeder fra den sidste del af sæsonen: Forårskon
certen og pinseturen til Molde.
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Hye lærere ;
12 nye lærere har begyndt deres arbejde på skolen 
med det nye skoleår.
Fra venstre: Sven Erik Simonsen, Knud Leth-Espensen, 
Kirsten Pors Madsen, Jette Buchanan, Ellen Fredslund 
Andersen, Harald Pedersen, Bente Møllegaard Christen
sen, Kirsten Gynther-Sørensen, Kirsten Skou Jensen, 
Elsebeth Kjær, Jørgen Hulgaard, Jørgen Skaftved.
Sven Erik Simonsen, der er nydimitteret fra Århus 
Seminarium, har orientering og kristendomskundskab 
som liniefago Han er klasselærer for 8b,hvor han har 
dansk og orientering» Han har desuden kristendoms
kundskab i flere klasser, fortællefag i 6b samt en
gelsk på S« klassetrinnet» Han har også andre jern i 
ilden: Han har i flere år undervist i ungdomsskolen 
og er også med i spejderarbejdet» Han har spillet med 
i TV-serien "Autoophuggerens børn".
Knud Beth-Espensen, der er dimitteret fra Marselis- 
borg Seminarium i år, har som liniefag husgerning og 
historie. Det har for husgerningens vedkommende sin 
særlige grund deri, at Leth-Espensen var uddannet 
kok,før han optog studiet til lærer. Det kommer sko
len meget tilpas, da nu drengene også skal have det
te fag, som Leth-Espensen naturligt har på sin uge
plan. Desuden har han regning i Ib og 6c samt en del 
gymnastik- og svømmetimer.
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Kirsten Pors Madsen er udgået fra Kolding seminarium 
og har dansk og historie som bedste fag» Hun har des
uden årskursus i gymnastik og dansk fra lærerhøjsko- 
len» Hun er kommet hertil fra Timring og har dansk i 
1» real, regning og engelsk i 6b samt en del form
ning og gymnastik på 4» klassetrinnet»
Jette Buchanan er dimitteret i år fra Marselisborg 
seminarium med formning som liniefag«, Bru Buchanan 
er fast vikar på skolen med et skema, der omfatter 
sprog på begyndertrinnene samt en del formning»
Ellen Predslund Andersen er ligeledes dimitteret fra 
Marselisborg seminarium i år« Hun har formning og 
engelsk som liniefag og har derfor fået engelsk i 5a 
og 9o klasse samt formning og legemsøvelser på for
skellige klassetrin» Desuden er hun klasselærer for 
6a.
Harald Pedersen dimitteredes fra Th» Langs seminari
um i Silkeborg i 1958 og kommer til Rundhøjskolen fra 
Sanderum» Han er særligt interesseret i specialunder
visning, hvorfor han er blevet klasselærer for læse
klasse 1 (4o og 5o’klassetrin), og derudover er hans 
fag engelsk (i 80 og lo. klasse samt 2» real) og ud
videt regnskabsføring (i lo. klasse)» Han har tidli
gere været ansat ved Møllevangsskolen i Århus»
Bente Møllegård Christensen er dimitteret fra Århus 
Seminarium i år» Hun har husgerning, dansk og histo
rie som liniefag og er blevet klasselærer for lo. 
Hun har desuden husgerning og fortællefag i 6» og 7. 
klasse»
Kirsten Gynther-Sørensen, der har været ansat ved 
Set» Annagades skole, blev dimitteret fra Marselis
borg seminarium i 1965 med specialundervisning og mu
sik som liniefag» Hun er blevet klasselærer i 6c,men 
har desuden 6a til engelsk samt regneholdstimer og 
lidt sang og gymnastik»

1« skoledag: Nye elever, nye lærere, nye bøger, nye 
undervisningsmaterialer til bl» a. håndgerning»
—«5------------
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Kirsten Schou Jensen er nydimitteret fra Marselis
borg seminarium. Hun har haft med specialundervis
ning at gøre i sin studietid og har derfor fået en 
del undervisning i læseklasse 1. Hun er desuden klas
selærer i Ib og har fortællefagene i en 3° klasse.
Elsebeth Kjær er dimitteret fra Gedved i år med ma
tematik og musik som liniefag. Hun har helt natur
ligt fået en del sangtimer il., 3. og 6. klasse og 
endvidere regning i 1c.
Jørgen Hulgaard dimitteredes i 1968 fra Århus semi
narium og aftjente efter studietiden sin værnepligt 
ved civilforsvaret i Herning, hvor han også har fo
restået ledelsen af ungdomsskolen. "Hans favoritfag 
er historie, kristendomskundskab og orientering, og 
gymnastik hører også til hans interesseområde. Han 
er klasselærer i la og har desuden regning i 8. klas
se.
Jørgen Skaftved er dimitteret fra Marselisborg semi
narium! år. Han har matematik og historie som linie
fag og er desuden meget interesseret i dramatik, fy
sik og svømning. Han har svømmelærereksamen og er 
konkurrencegymnast. Hans skema omfatter regning i 8. 
klasse (teknisk linie) samt 1. real, gymnastik i 5», 
7. og 8. klasse, kristendomskundskab i 5<>og 6. klas
se samt maskinskrivning på begyndertrinnet.
ti 11 ti II I! IIII tt tt tt 11 tt tf ft tf ft ti It It If It It II ti tt tf tf ft tf ft ft tf tt ti tf tf tf tf ft ft It tt tt It It It II ft tf It IIII

Men han kunne altså godt blive lærer?
Vi Christian den Fierde,de Venders og Gothers o.s.v. 
giøre alle vitterligt, at ingen student, som forser 
sig med usædelighed, må før to år efter første for
seelse få hverken skole- eller præstekald.“Han skal 
da medbringe til biskoppen vidnesbyrd om sit livs 
og levneds forbedring, samt dertil vor allernådigste 
tilladelse til, at han må få et embede. Men hvis han 
begår forseelsen to gange, bør en sådan person al
drig få lov at betjene nogen prædikestol. - Gifuet 
paa vort Slot Kiøbenhafn den 16. maji 1647.

(Rørdams kirkehistoriske samlinger)
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I FRITIDEN.

BIBLIOTEKER.

Rundhøjskolens bibliotek.
Åbent:

Tirsdag 12.lo~13»o5 og 14.lo-15.oo 
Torsdag 14.10-15»oo

Alle elever kan nu låne på biblioteket,men 
klasselærerne har stadig de såkaldte klas
sebiblioteker, hvorfra der også kan lånes.

Rundhøjallé 133°
Åbent;

Mandag, onsdag og fredag 14-19»
Oddervej 74»

Åbent:
Mandag-fredag 14-2o, 
Lørdag lo-15»

Kongevej 47a.
Åbent:

Mandag-fredag 14-2o, 
Lørdag lo-16.

Rådgivning for læsehemmede ved forfatter
inden Sigrid Thomsen: Mandag 14-17»

Hovedbiblioteket, Mølleparken.
Åbent:

Mandag-fredag lo-2o, 
Lørdag lo-14«

Programmet for vinterens bogklubber m.v. 
er endnu ikke fastlagt«

Teknisk Bibliotek, Ingerslevs Plads 7.
Åbent:

Mandag-fredag 14-19, 
Lørdag lo-14»
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KIRKER OG SØNTAGSSKOLER,
Holme kirke.

Høstgudstjeneste den 2o.september kl. 8.Jo 
og kl. lo.
Forældre- og børnegudstjeneste den 25. ok
tober kl. 16.
Søndagsskolen, Holmevej 237, begynder den 
13. september kl. lo. Derefter hver anden 
søndag indtil jul.

Tranbjerg kirke.
Høstgudstjeneste den 2o. september kl. lo.
Forældre- og børnegudstjeneste den 25. ok
tober kl. lo.

MUSEER OG SAMLINGER.
Moesgaard.

Forhistorisk museum er nu flyttet til Moes
gaard, og ikke alene er bygningerne ind
rettede til moderne museumslokaler, men på 
arealerne ved gården findes og bygges sta
dig rekonstruktioner af fortidige bygnin
ger m.m. , ligesom en lang række høje og 
andre fortidsminder er blevet flyttet her
til, fordi man har måttet fjerne dem fra 
deres oprindelige plads.
Åbningstiderne kendes endnu ikke, men are
alerne er tilgængelige nårsomhelst.

Naturhistorisk Museum. (Univers!t e t s parken)
Åbent:

Alle dage lo-17.
Den Gamle By.

Åbent (samlingerne):
September-oktober: Alle dage lo-17, 
November: Hverd. 11-15» sønd. lo-16.
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Århus Kunstmuseum. (Vennelystparken).
Åbent:

Tirsdag-fredag I0-I6,
Lørdag og søndag lo-17,
Første onsdag i hver måned desuden 
20-22.

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

For øjeblikket spilles Henrik Ibsens "En 
Folkefjende". Den afløses af Haldor Lax- 
ness's "Duefesten",og senere kommer Arnold 
Weskers "Vennerne" op.

Svalegangen, (tlf. 12 13 15).
Her spiller man for øjeblikket et stykke 
af John Hopkins $ "Kom så med historien".

Jydsk Skolescene.
Tre af stykkerne på Århus teaters sæson
plan vil blive vist for skolescenen. Ele
verne fra 8.klasse og opefter får "En Fol
kef jende", "Duefesten" samt Mary Chase’s 
"Harvey". 5., 6. og 7. klasse får også de 
to sidstnævnte,men desuden en speciel sko- 
lesceneforestilling: Richard Bark4sr"Agent 
0012".

FRITIDSSPORT.
På side 26 er skematisk angivet oplysninger om 
mulighederne for at dyrke forskellige sports
grene i klubberne. Yderligere oplysninger kan 
fås vedrørende håndbold på telefon 29 13 52,

" svømning " " 27 o4 39,
" rytm.gym. " " 27 12 39,
" atletik " " 14 22 63.

De fleste af holdene starter i sidste uge af 
september.



Sportsgren.

Håndbold

Fritidssport i klubber.

Klub. Sted. Deltagere. Alder. Tidspunkt.

Lyseng Rundhøjhallen Drenge u. 12 Ma 15-16
Ti 16-17
Ti 17-18
Lø lo-ll

13-14 Ti 19-20
Ti 20-21
Lø 11-12

1
no 
OA

15-16 Ti 18-19
Pr 20-21

1

Piger u. 11 Ti 15-16
Pr 15-16

12-13 Ma 16-17
Ma 17-18
Pr 16-17
Pr 17-18

14-15 Ma 18-19
Ma 19-20



On 18-20

Svømning Lyseng Lyseng Dr/Pi beg« 

videreko

Uo 9

Oo 9

Uo 12

Oo 12

Ma 19-20
To 19-2o
Ti 19-20
Pr 19-20
Ti 18-19
Pr 18-19
Ma 18-19
To 18-19

Rytmegymn.

Spr» gymn

Lyseng

Lyseng

Holme skole

Holme skole

Piger

Piger

6-8
8-11 

11-13 
o» 13

To 
On 
On 
Ti

Ti

15»45-16o35 
15»3o-16o2o 
16o3o-17o2o 
19» oo-19o 5o

. 16-16»5o

i
ro

i

Atletik AGP Stadion Piger Ma 17-18
On 17-18

Basketball Vestergårdsskol
Stadion

□ Piger 
Drenge

o» 14
12-14"
14-16

To 2o-22
To 16-17
On 19-20
Lø lo-ll

Volleyball Skovbakken Vejlby IdrætsentoDrenge 
Piger

Oo 14
Oo 14

Ma
Ms

i 19-2oo3o
t 2oo3o-22

Bordtennis Lyseng Lyseng Dr/Pi Ma 18-2o



Et par stykker er inde på, at bladet også skulle væ
re åbent for korte læserbreve om problemer, som øn
skes omtalt. - Men det er bladet så sandelig også, 
og det gør os hjertelig ondt, at man har fået det 
indtryk, at det ikke er det. Forklaringen er formo
dentlig den, at stofnøden har forledt os til at op
fordre til udformning af længere afhandlinger, hver 
gang nogen har henvendt sig. - Kom endelig frem, og
så med de korte bemærkninger.
Endelig er der en, som ønsker oversigter over de en
kelte skolefag og deres fordeling og pensum på de 
forskellige klassetrin m.m. Det ønsker redaktionen 
faktisk også, men se,om vi kan få nogen til at skri
ve dem.'
Og så er der en, der skriver, at bladet skulle komme 
nogle flere gange om året. Han eller hun skal blive 
redaktør, hvis den nuværende kan finde frem til ved
kommende.
Spørgsmålet om, hvorvidt bladet er pengene værd, har 
vi gemt til sidst. Her viste det sig,at udaf 35 for
eningsmedlemmer var der kun 2,der ville undvære bla
det mod en kontingentnedsættelse på de ca. 5 kr.,som 
bladet i dag koster hvert foreningsmedlem om året. 
Til gengæld var der absolut ingen, der ville give de 
ca. 15 kr. mere pr. år, som det ville koste at få 
bladet trykt med de noget større variationsmulighe
der, som bogtryk giver.
Selv om vi gerne havde set en betydeligt større svar
procent, kan vi iøvrigt ikke beklage os over under
søgelsens resultat. Dette har allerede givet sig ud
slag i visse ændringer i bladet, og flere kan komme, 
men som vi allerede skrev i bladets første nummers 
Det er svært at samle stof, der kan interessere alle 
i en kreds af mennesker, som måske for manges ved
kommende kun har det tilfælles, at deres børn går i 
samme skole.

Redaktionskomiteen.
RUNDHØJSKOLEN, 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).


