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RUNDHØJSKOLEN
forældre- og lærerforeningens blad føj

Nr. 23 Februar 1971.

Foraldre- og lærerforeningen: 2 - Skolenævnet arbejder: 7 - Eleverne har ordet: 8

Nyt fra skolen: lo - Totempæl eller fredspibe: 18 - Vikarproblemer: 2o

I fritiden: 22
STATENS VÆDAGOGISKt STUDltSA. 1
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FORÆLDRE- OG LÆRER? OH EH IH&Eff.

Foreningen har haft sit første, særdeles velbesøgte 
møde i år den 4. februar med universitetslektor, læ
ge Finn Bennike Behrendt, som behandlede narkotika
spørgsmålet ud fra epidemisk synspunkt. Det blev en 
meget værdifuld aften med mange, gode spørgsmål og 
svar.
Næste mødeaften i foreningen bliver torsdag den 25- 
marts kl. 19.3o, hvor jagtkonsulent J. Bjerg-Thomsen 
fra Kalø kommer og viser sin farvefilm: Island, Nord- 
Atlantens perle. De, der tidligere (også i forenin
gen her) har hørt hr. Bjerg-Thomsen ved, at det er 
en oplevelse af høj karat.
Fra og med dette møde vil kaffe-afgiften blive sat 
op til kr. 4,5o, hvilket forhåbentlig ikke forhin
drer nogen i at deltage.

Der vil i nærmeste fremtid gå påmindelser ud til de 
medlemmer, der endnu ikke har fået betalt kontingen
tet - 2o kr.pr. hjem. Vil De befri kassereren for 
dette unødige ekstraarbejde, bedes De venligst ind
betale beløbet på foreningens gironummer 15 38 95: 
Rundhøjskolens forældre- og lærerforening, Rundhøj
skolen, Holmevej, 827o Højbjerg. På samme gironummer 
kan nyindmeldelser ske og modtages gerne.

Foreningens bestyrelse har været indbudt til fælles
møde med skolenævn og lærerrådsrepræsentanter om em
net "skole-hjem-samarbejdet", og det besluttedes,at 
nedsætte et kontaktudvalg fra de tre parter med 2 
repræsentanter fra hver side til fordeling af opga
verne - ligesom man, i en positiv atmosfære, søgte 
at trække linierne op for, hvilke områder der kunne 
komme på tale i denne forbindelse. Det er vort håb, 
at dette vil kunne bringes i funktion i den kommende 
sæson, idet der er opgaver nok til alle nævnte be
standdele af vor skole.
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Foreningens blads redaktør gennem seks år, F. Truel- 
sen, der som ulønnet job i sparsom fritid har udfor
met og teknisk tilrettelagt vort blad på en sådan må
de, at det nyder anseelse, hvor det spredes, også ul 
den for forældrekredsen, har bebudet sin ”afgang” 
til efteråret« Stedet er ikke her og allerede nu at 
udtrykke,hvad hr. Truelsens indsats har betydet, men 
foreningen søger nu en afløser« Hvad fremstillingen 
angår, undersøges priser og muligheder rundt om.

Aj strup-nyt.

Vort areal skal, som det vil vides,udstykkes fra den 
landejendom,det tilhørte ved købet. Sagen er for ti
den i matrikeldirektoratet. Vi regner med,at normal, 
rutinemæssig behandling er endt i løbet af foråret. 
Den skal godkendes i domænekontoret og Statens Jord
lovsudvalg.
Bestyrelsen drøfter for tiden mulighederne for igang
sætning af byggeri og former derfor.
Hos Århus amt og Århus kommune har man forespurgt, 
om disse instanser på vor deklarations grund måtte 
være interesseret i eventuel leje af kommende hus til 
lejrskole og da på hvilke betingelser. Når svar fo
religger, vil dette indgå i bestyrelsens overvejel
ser.
Af økonomisk glædeligt nyt er, at et fond og et le
gat har tildelt os i alt kr. 32 ooo.
Det drejer sig om Augustinus - Fonden (kr. 3o ooo) 
og papirhandler Adolf Levisons og hustrus legat (kr. 
2 ooo).
Dette må dog på ingen måde virke svækkende på noget 
bidrag fra forældres eller læreres side, idet vi bå
de med henblik på etablering og drift først må stil
le krav til os selv, før vi søger andre om bistand. 
Lad dette være sagt upopulært og umoderne. Der er 
adskillige gode realiteter gemt i et fællestag her 
på stedet.
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Pette bliver der brug for, når nye "markeds-planer" 
skal til at virkeliggøres. Da vil der blive kaldt ad 
medarbejderskab og deltagelse i hele skolens foræl- 
dreflok og lærerkollegium.

Af hensyn til nytilkomne foraldre og lærere på sko
len skal baggrunden for Ajstrup-arealets tilkomst og 
udnyttelse kort genfortælles:
1. Efter søgen siden skolens start efter et areal i 

passende afstand fra skoleområdet til fritidsak
tivitetshus og lejrskole for elever, forældre og 
lærere fra vor skole - og flere strandede mulig
heder - fandt vi i sommeren 1969 frem til 24 tøn
der land ager, eng, hede, skov, dam og strand i 
Ajstrup, Vindblæs sogn, Mariager kommune, Århus 
amt.
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2. Efter enstemmig godkendelse af foreningens gene
ralforsamling september 1969 købtes disse area
ler kontant den 3« november 1969« Det midlertidi
ge skøde afløses af endeligt skøde, så snart ud
stykningen er endt (se ovenfor).
Skødet var betinget af dispensation fra skovbyg
gelinien i naturfredningsloven og af udstykningen.

3. Bestyrelsen har forhandlet med et utal af menne
sker og instanser herhjemme til nu, fordi vi lig
ger! såkaldt fredningsinteresseområde af høj vær
di, hvilket enhver, der har været på området vil 
kunne bekræfte. En helt igennem oprindelig natur 
er overladt os til nænsom brug«
Sagen er gået hurtigt og positivt frem til nu, 
hvor Domænekontoret adspørges, fordi det er en 
forening, der køber - og Statens Jordlovsudvalg, 
fordi et stykke hidtidig landbrugsjord overgår til 
anden anvendelse.

4. Fredningsdeklaration i 14 punkter er lyst servi
tutstiftende på de to matrikelnumre, vi har købt.

5. "Byggeplanen" er ellipseformet samlet om:
a) træhus, af hensyn til stedet og de stillede 

krav om strenge hensyn til materialevalg og 
placering i skovbryn, i vor fredningsdeklara
tion, og forskellige norske,svenske, finske og 
danske huse har været i focus.

b) stenhus, enten i egnens oprindelige (almue-) 
byggestil - med moderne indre og traditionelt 
ydre - eller et typehus tillempet formålet.

og man har da overvejet:

a) byggesæt eller komponenter i moderne modulbyg
geri eller

b) byggeri efter egne tegninger ved licitation til 
håndværkere.
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Punkt 2 har været basis for et arkitektudkast og 
for vort byggeudvalgs møder i fjor.
Punkt 1 har været fremme på det sidste under be
styrelsens beslutningsproces, der har to sider:

a) I hvilket omfang er der behov hos os selv og 
andre for huset på stedet?

b) Hvor mange penge kan vi selv rejse til formå
let (ud over de af generalforsamlingen til hyt
tekonto overførte og ved kommende indsats frem- 
skaffelige)?

Med "andre” tænkes på andre lejere, lejrskoler, 
der ifølge deklarationen må bruge stedet, når vi 
ikke selv gør det.

Foreningens bestyrelse er fast besluttet på at frem
lægge motiveret byggeplan med forsvarligt underlag i 
forældrekredsen og i de foreningen betroede midler 
fra skolens hjem og andre.
Dette vil ske på en generalforsamling, hvor også et 
modtaget udkast til reviderede love for foreningen 
vil blive fremlagt. Formentlig bliver dette først 
bearbejdet nok til den ordinære generalforsamling i 
september.

J. Hansen-Skovmoes.

o

o
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SK01EUÆVNB? ARBEJDER,

Eleverne på 8.-lo, klassetrin har nu fået udgangs
tilladelse i spisefrikvarteret, når der foreligger 
tilladelse fra hjemmet. Derimod har de ikke rygetil- 
ladelse på skolens grund.
Vi har erfaret, at eleverne har sat en antirygekam- 
pagne i gang med film, plakater etc., og vi er glade 
for opbakningen.
Spørgsmålene vedrørende skolebespisning og dens art 
samt vedrørende mødetid på skolen er der ikke kommet 
afgørelse på endnu.
Det var en glæde,at buskørslen til Dyseng komi gang. 
Både af helbredsmæssige og tidsmæssige grunde er den 
en fordel. Tilslutningen var stor, og kørslen fort
sætter marts måned ud, En henvendelse til kommunen 
om støtte til foretagendet gav desværre negativt re
sultat, i hvert fald for denne sæson.
Skolenævnet ansøger om, at Rundhøjhallen kun anven
des af Rundhøjskolens elever i skoletiden. Alt for 
mange timer til sport og gymnastik går tabt,når hal
len anvendes til koncertøvelser etc.
Desværre er børnehaveklasserne ikke "lige om hjør
net". Rundhøjskolen kan ikke rumme flere klasser, så 
der bliver først plads, når vi får lov at bygge til. 
Planer herom er ved at blive udarbejdede.
Der er blevet arbejdet meget med budgettet for 1972- 
73, og budgetforslaget er nu gået videre til skole
væsenet.
Betydningen af skole-hjem samarbejdet har i nogen 
tid været anerkendt fra højeste sted og er nu resul
teret! et kontant beløb til hvert skolenævn til for
målet. I den anledning er der ved Rundhøjskolen ned
sat et udvalg bestående af medlemmer af lærerråd, 
forældreforeningen og skolenævn til at arbejde vide
re med sagen og finde de bedste former for forældre
møder etc. Forslag fra forældrekredsen er meget vel
komne .

Bodil Work.
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ELEVERNE HAR ORDET.

Der er nu startet et elevblad på skolen« Det hedder 
Megafonen og udgives af elevrådet. Pris 5o øre. Selv 
om elevrådet står som udgiver, er det ikke meningen, 
at det også selv vil skrive bladet. Alle kan således 
lægge forslag og spørgsmål, som man gerne vil have 
behandlet i bladeti en dertil indrettet spørgekasse, 
som hænger ved opgang C.

Også en frugtbod har elevrådet fået oprettet. Den har 
til huse i cykelkælder nr. 4» I boden kan man købe 
æbler, pærer, appelsiner og gulerødder.

Akvarie er en meget spændende hobby, og så har akva
riefisk en fordel frem for andre kæle- og hobbydyr, 
nemlig at man med et akvarie kan opleve fiskene i 
deres naturlige omgivelser og derved bringe en ny og 
fremmedartet verden ind i stuen.
"Der er da ikke noget ved fisk,* dem kan man hverken 
få til at komme, når man kalder, eller få til at ta
le, sådan som man kan med en papegøje f. eks.", vil 
mange så sige, og det er jo for så vidt rigtigt^ men 
mon det ikke er mindst lige så morsomt at se f. eks. 
en knaldrød sværddragers opførsel, når den svømmer 
rundt mellem planter og sten i et spændende og godt 
beplantet akvarie, som at se en fugl eller en mus 
sidde i et bur.
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Men lad ob nu tænke os, at De er blevet interesseret 
i akvarie og har besluttet Dem for at anskaffe Dem 
et sådantj så kommer problemet indkøb af akvarie. 
Jeg ved af erfaring, at man ved denne lejlighed er 
tilbøjelig til at vælge et for lille akvarie. Et a- 
kvarie, der er velegnet til begyndere, er et 28 li
ters, som man kan få til en pris på mellem 5o og 60 
kroner.

En anden ting, som jeg synes, man bør have fra be
gyndelsen, er en akvarielampe, som man kan få for en 
pris på oa. Jo kroner. Den giver både glans over a- 
kvariet og giver lys til planter og fisk.

Indkøb af planter og grus volder ingen kvaler/ man 
skal blot huske, at gruset skal skylles, inden det 
lægges i akvariet.

Endelig kommer så det sidste og det mest spændende, 
nemlig indkøb af fisk, og i denne forbindelse må jeg 
lige nævne, at der findes masser af udmærkede fagbø
ger, som netop behandler dette emne, så jeg vil lave 
en kort liste over fisk,som er særligt velegnede for 
begyndere; guppyi, platy, sværddrager, sort spenops, 
zebrafisk og neonfisk.

Til slut kan det nævnes,at man som akvariet ikke be
høver at ofre masseraf tid på akvariet. Bare et lil
le drys tørfoder og eventuelt lidt levende foder,det 
er nok/ men derom kan man læse i akvariefagbøger.



- lo -

Skoleorkestret har for tiden 12 meget aktive medlem
mer: 4 førstevioliner, 3 andenvioliner, 2 tredievio- 
liner, 1 tenorblokfløjte, 1 guitar og 1 klaver. Her 
ses orkestret under luciafesten i efteråret. Diri
gent: Ebba Hartmann.

NYT FRA SKODEN.

Først lidt om dette skoleår.
Med dette skoleår er skolen nået til et afgørende 
punkt i sin "historie": Den fase i udviklingen, der 
kunne kaldes udbygningen, er forbi til sommerferien. 
Samtidig hermed har skolen nået en ret anselig stør
relse, hvad elevtal angår: 725 elever har nu deres 
daglige gang på skolen. Hertil kommer så 41 lærere. 
Det stigende elevtal medfører, at også forældreflok- 
ken er steget ganske betydeligt i antal.
Med størrelsen vokser også helt naturligt vanskelig
hederne omkring kommunikationen. Det gælder samar
bejdet på alle fronter,og vore anstrengelser må der
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for først og fremmest koncentrere sig om at få denne 
side af skolens liv gjort så effektiv som muligt. 
Der har allerede været afholdt et par fællesmøder 
mellem de ældste elevårgange og lærerne og - synes 
vi - med stort held - og efter ansøgning har skole
kommissionen bevilget endnu to møder af den art .i ti
den indtil sommerferien. Mange irritationsmomenter 
elever og lærere imellem kan herved bortskaffes. Ele
verne har før hvert møde afleveret skriftlige spørgs
mål til elevrådet;, som så har redigeret dem og stil
let dem til lærerrådet, der gennem sine repræsentan
ter har svaret på spørgsmålene på møderne, hvor der 
har været lejlighed til at stille flere spørgsmål i 
tilknytning til svarene. Mange ting er på den måde 
blevet klaret hen ad vejen.
Dernæst har der været udfoldet stor aktivitet for at 
få et godt samarbejde! gang mellem de tre instansers 
lærerråd, forældre- og lærerforeningen og skolenævn. 
Det er foreløbigt resulteret i nedsættelse af to ud
valg med to medlemmer fra hver af de tre grupper, 
nemlig et møde- og foredragsudvalg, der har til op
gave at planlægge de arrangementer af forskellig art 
(foredrag, filmsaftener, studiekredse m.v.), som hax’ 
et klart skolemæssigt sigte, og endelig et festud
valg til den første planlæggelse af de fester, der 
afholdes i årets løb.
Og til sidst - men ikke mindst; Vi har alle - i hvil 
ken "lejr" vi end befinder os - et medansvar for, a t
det miniaturesamfund, som en skole i virkeligheden 
er, kan fungere bedst muligt, det vil sige give den 
enkelte de bedst mulige betingelser for trivsel og 
udvikling. Her er vi alle under anklage,og vi må al
le tage et nap med for at få alt til at gå på bedste 
måde. Der er et ord, som rinder mig i hu, et mis
brugt og fortærsket ord, som er blevet brugt i tide 
og utide,men som passer her: tolerance = forstå
else for og hjælp til, at andre får den samme ret og 
de samme muligheder, som man ønsker for sig selvl 
Hvis dette synspunkt kunne gennemsive alt, hvad der 
i øvrigt foregår her på skolen og omkring den, så 
har det ingen nød. Men det begynder hos den enkelte 
selv - ikke nødvendigvis først hos de andre.'!
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Og så ellers de tørre faets:

Skolegårdsudvalget har fremlagt et stort projekt til 
gennemførelse etapevis, når mulighederne foreligger. 
Der var i Holme-Tranbjerg kommune hvert år afsat 5ooo 
kr.til gennemførelse af sådanne ting, men de er vist 
desværre gledet ud af Århus kommunes budget. Skolen 
vil nu forsøge den udvej - som en fattig og midler
tidig løsning - at få de 6000 kr., som blev skænket 
skolen til udsmykning ved skolens indvielse, og som 
kommunen ikke (!) ville overføre til forældre- og 
lærerforeningens hyttefond til udsmykning af lejr
gården, overført til udsmykning af skolegården(e) på 
forskellig vis. Forøvrigt er udvalget meget interes
seret i at komme i forbindelse med forældre, som har 
gode ideer eller tilbud om kontant arbejde (også med 
næverne!) i denne sag. Henvendelses lærer Klaus Nord 
Nielsen eller forældreforeningens bestyrelse.

Og så ferierne og fridagene i den nærmeste fremtids
Kongens fødselsdag: torsdag den 11. marts. 
Fridag i anledning af Dronningens fødsels
dag: mandag den 29.marts.
Påskeferie: lørdag den 3« april - tirsdag 
den 13. april.
Bededag: fredag den 7. maj.
Pinseferie: lørdag den 29« maj - mandag den 
31« maj.
Sommerferie: lørdag den 18. juni - søndag 
den 8. august.
Alle de nævnte dage inklusive.

Skolefest; Onsdag den lo. marts (dagen før Kongens 
fødselsdag) - sandsynligvis efter nogenlunde samme 
mønster som sidste år.

Til de nye førsteklasser blev der her på skolen ind
meldt over loo elever'. Det giver basis for oprettel
se af 4 førsteklasser næste år. Men herom træffer 
skolekommissionen bestemmelse i den nærmeste frem
tid, så vi må vente lidt endnu.
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Som noget specielt havde skolen i år til luciafesten 
besøg af koret fra Vester Mariendals skole i Ålborg. 
Det var den skole, Rundhøjskolens kor "hjalp" med 
indvielsen for et års tid siden. Her ses Vester Ma
riendals skoles kor, der leverede virkelig fin un
derholdning.



- 16 -

Skolen er i fuldt sving med at udbygge overbygningen 
med udelte klasser, foreløbig med en ansøgning til 
skolekommissionen herom. Dens skæbne er endnu uvis, 
så det vil nok vare klogt at vente med en nærmere 
redegørelse til næste nummer.

Skolebetjenten meddeler: De glemte sager hober Big 
op i uanede mængder'. Udlevering finder sted hver dag 
kl. 11 - og kun kl. 11 - i forgangen til omklædnings
rum I og II. Lad os tilføje midler mod "glemte sa
ger": Lad børnene tænke sig om, inden de går hjem 
hver dag - og skriv navn i alle børnenes sager'.

Mælkepriserne er for øjeblikket:

6 sødmælksmærker:........... 3,oo kr, 
6 kærnemælksmærker:......... 2,lo kr, 
6 chokolademælksmærker:.4,5o kr.

Der sælges ikke mere æblemost på skolen. Dels var det 
uoverkommeligt for eleverne at bringe flaskerne på 
plads efter "brugen",og dels er der nu via elevrådet 
oprettet en frugtbod. Den er åben i hvert spisefri
kvarter (kl. 11.05-11.25). Den anbefales varmt.'

Aviser og frimærker: Aviserne er der nogenlunde skub 
il Dog et hjertesuk: Vær så venlig at aflevere avi
serne solidt bundtede og på tider,hvor man formoder, 
at de kan komme hurtigt ind i avis-depotet. Det be
tyder, at man helst ikke må aflevere aviser om lør
dagen. Ønsker man at komme af med dem i week-enden, 
bør man så vidt muligt vente til sent søndag efter
middag. Og lad så venligst de aviser ligge, som er 
lagt på taskehylderne ved opgang EL Det kan da ikke 
have nogetsomhelst andet formål end tilfredsstillel
se af ødelæggelsestrang at sprede dem for alle vin
de!

Stillingen i avisindsamlingen er for øjeblikket:

Nr. 1: 3b: 93o kg, 
Nr. 2: 4o: 625 kg, 
Nr. 3 s 3d: 39o kg, 
Nr. 4: 4b: 32o kg, 
Nr. 5 : 7a: 3oo kg. 
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Frimærkerne: Mange, mange, mange flere frimærker kan 
vi bruge. Kan det passe,at der overhovedet ikke mod
tages breve, hvor de store elever bor?

Skakklubben arbejder støt. Skoleskakken er forbi for 
denne gang. Vi har spillet i pulje A, hvor modstan
den var hård. Resultatet blev, at Kragelundsskolen 
vandt rækken - og dermed Århusmesterskabet - mens vi 
måtte dele 4./5.-pladsen med sidste års vinder, Bro
bjergskolen. De to sidste week-ender i februar del
tager lo spillere fra klubben i en enkeltmandsturne
ring på Brobjergskolen, hvor der* den sidste søndag 
sluttes af med en holdturnering.
I vor egen klubturnering er man så småt ved at skim
te præmietagerne, men der kan ske meget endnu. Præ
mierne og skolens vandrepokal overrækkes ved afslut
ningsfesten, som finder sted sidst i april.
Frimærkeklubben arbejder mere i det stille, som den 
slags klubber har for vane, men interessen er nogen
lunde usvækket.

Mødre/lærerindegymnastikken er i fuldt sving igen, 
efter at fru Holm af helbredsmæssige grunde måtte 
holde op med at lede den og er blevet erstattet af 
frk. Vad, der beredvilligt sprang til og fortsatte, 
hvor man slap før jul.

Skolekoret har deltaget i Danmarks Radios sangerdyst. 
2.runde er allerede indsunget, og resultatet medde
les engang i marts. Skolekoret får i pinsen besøg af 
kammeraterne fra Molde ungdomskor. Der skal lægges 
et stort program for besøget. Hjælpere søges!
Forårskoncert: onsdag den 28. april kl. 19.3o med be
søg bl. a. af et forældreorkester fra Hovedgård.

Forårsmarkedet - "ter forlydende - konverteret 
til et høstmarked - men de nærmere retningslinier 
kendes ikke endnu. Et t. dog sikkert: Der bliver 
brug for mange hjælpende hænder. Så man kan begynde 
at ruste sig til det store slag.

P. Pedersen.
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Totempæl eller fredspibe?

I Den blå Betænkning fastslås, at skolen må interes
sere sig for opdragelsen til social forståelse og 
søge at lede eleverne i den følelse for medansvar, 
der er en væsentlig forudsætning for demokratiet.
Dette er, som nogen tror, ikke noget med at afrette 
eller ensrette eleverne, så de kan passes ind i et 
bestemt samfundsmønster,for selv om vi i dag kan ta
le om et samfundsmønster, så vil dette mønster alli
gevel være anderledes, når eleverne bliver voksne.
Skolens opgave er, under hensyntagen til den enkel
te elev, at lære eleverne at leve med i et samfund, 
hvor man tager hensyn til hinanden og handler demo
kratisk i samværet med familie, kammerater og øvrige 
omgivelser. I klasser med elever i teen-agealderen 
kan dette give meget store problemer. Årsagerne er 
en ustandselig udskiften af kammerater, uforstående 
forældre og lærere.'!
Eleverne i denne alder har en mængde problemer med 
sig selv og omgivelserne. De forsøger sig frem blandt 
kammeraterne, til de finder lidelsesfæller med samme 
problemer. Ofte kommer de til forældrene,der nok kan 
klare sagerne, men på deres egen facon og udfra an
skuelser, der vil mangle forståelse hos de unge. Hvis 
læreren konsulteres, støder eleverne ofte mod den 
samme mur.
Man taler forbi hinanden, fordi forudsætningerne er 
helt forskellige. Her mangler vi den gensidige hen
syntagen. Elever og voksne er opdraget under helt 
forskellige forudsætninger. De voksne har ikke let 
ved at følge med i den hastige udvikling, der er no
get helt naturligt for de unge, der vokser op med 
udviklingen.
Hår man har erkendt dette, sker der ofte noget meget 
uheldigt. De voksne forsøger at leve sig ind i de 
unges verden, men opgiver. De unge prøver at sætte 
sig ind i de voksnes syn, men forstår det ikke. Beg
ge parter giver op - vrisser ad hinanden og tager 
afstand.
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Diskuterer man teen-ageproblemerne med de unge, ja- 
så er sagen afgjort: "Dorældre og lærere er oldsager, 
der kun forsøger at modarbejde os." Men da de voksne 
helst ikke vil have konflikter med de unge, vælger 
manat lade dem være medbestemmende eller selvbestem
mende, for så kan det blive, som de unge ønskerl Det 
er en behagelig løsning, men den holder ikke i læng
den» Hvad er det da de unge ønsker? Hvis man disku
terer det i klassen, går flertallet ind for medbe'- 
stemmelse,men drøfter man det med den enkelte, stil
ler sagen sig anderledes. Uden for gruppepresset øn
sker de unge større autoritet i både hjem og skole. 
De ønsker større tryghed, mere hjælpsomhed og mere 
faste rammer. De er bange for at tage et ansvar. De 
er bange for at skulle give opl
Her er det, at hjem og skole kan sætte mere ind, og 
det bør ske i samarbejde. Der skal være mere kontakt 
mellem hjem og skole. Man må interessere sig lidt 
mere for hinanden. Det er ikke nok, at læreren ind
kalder til. konsultation 1-2 gange om året, hvor man 
på få minutter skal nå at tale om. elevernes evner, 
flid, interesse for fagene o.s.v. Selv om det kan gå 
ud over både læreres og forældres fritid, skal der 
være tid til jævnligt at tale sammen om og med ele
verne .
Vi ved alle, at hjemmets problemer ofte tages med i 
skole, og at læreren må være medicinmand og mirakel
doktor, ligesom vi også ved, at lærerens ve og vel 
serveres sammen med bøffen på familiens middagsbord. 
Det er eleven,der er bindeleddet mellem hjem og sko
le. Han skal ikke stå ved totempælen, men være med 
til at ryge fredspiben, der betyder større forståel
se, medansvar og samarbejde - demokrati.

Sv. E. Simonsen.
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Vikarproblemer.

(Uddrag af en artikel i Bov kommunes skoleblad: Fra 
Skole til Hjem. Artiklen er skrevet af skoleinspek
tør H. A. Sørensen, Bov).)

Også den danske folkeskole har sin uriaspost: vikar- 
j obbet.
Får en klasse vikar, skal der helst ikke bestilles 
noget eller i hvert fald noget andet end det sædvan
lige. Forsøger vikaren at leve op til sin instruks om 
at fortsætte arbejdet i klassen, er der straks lagt 
op til konflikt. Forældreholdningen, at alle timer 
skal have et fagligt indhold, gør ikke situationen 
bedre.
Og hvem kan vi så få som vikarer? Her skal ikke sky
des med skarpt mod de mange samvittighedsfulde unge 
studerende,der hjælper skolen i en nødsituation. Man
ge gør et fortrinligt stykke arbejde,men deres situ
ation er ofte meget vanskelig. Vikaren skal være pa
rat til ofte uden varsel og uden mulighed for at for
berede sig at springe ind i de mest forskelligartede 
fag, spændende fra fransk i 3. real til formning og 
bibelhistorie i 1. klasse. Det er ikke mærkeligt, at 
det skaber store problemer. Det er egentlig mere for
bløffende, at det mange gange går godt.
Problemet er størst,når enkelte løse timer skal kla
res. Drejer det sig om ydertimer,vil skolen ofte af
lyse timerne. Det er ikke den dårligste udvej. En 
fritime er bedre end en konfliktskabende vikartime.
Da det ofte er vanskeligt at tage tråden op,lige hvor 
læreren slap, prøver vikaren ofte at supplere med 
klassesæt, film eller opgaver i tilknytning til em
net, eller han bruger en historie som udgangspunkt 
for en samtale. En udmærket løsning,der giver timer
ne det faglige indhold og måske en bredere belysning 
af et emne. Har vikaren flere timer i samme klasse, 
kan han sætte eleverne i gang med at arbejde frit med 
et eller andet emne.
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Klassens sociale liv, selve samværet mellem børnene, 
er af stor betydning for deres udvikling, og derfor 
kan også en "hyggetime" eller en time på boldpladsen, 
hvor de får lige så megen motion som i en gymnastik
time, også være en god løsning på en vikartime.
Den faste vikar har trods alt gode muligheder for at 
få noget ud af timerne. Vanskeligere er det som regel 
for den løse vikar, der ofte må træde til med få mi
nutters varsel. Det er klart, at skolen her må støt
te disse vikarer så meget som muligt. På nogle skoler 
findes der en skriftlig vejledning med praktiske op
lysninger om de generelle ting, mens erfarne lærere 
på andre skoler træder til som vejledere.
Lærerrationeringens år har på mange måder været van
skelige år for skolen, men nu synes det at lysne med 
udsigt til, at lærerrationeringen vil blive ophævet 
inden længe. Det giver mulighed for at ansætte kva
lificeret personale på skolens vanskeligste opgave: 
vikartimerne.
Børnenes holdning bliver det nok svært at ændre. De 
vil sikkert endnu se frem til, at en vikartime i 
hvert fald bliver anderledes end den faste lærers 
sædvanlige timer.
Om forældreholdningen lader sig ændre, er et andet 
spørgsmål, men også blandt forældre bliver der mere 
og mere forståelse for, at det ikke mere kun drejer 
sig om dette at læse, regne og skrive,men også i me
get høj grad om at kunne samarbejde om problemernes 
løsning og have det rart med hinancen.
Vikarer vil gang på gang træde ind i skolebilledet, 
og traditionelt opfattes det som en ulempe, en uhel
dig afbrydelse af den vante skolegang,men det kan jo 
også være et positivt og pædagogisk set nyttigt og 
gavnligt tilskud i skolens undervisning. Emnerne ta
ges op til belysning og vurdering fra andre synsvink
ler. Den daglige rytme brydes, idet vikaren kan til
føre undervisningen et frisk pust, en fornyelse, som 
kommer eleverne og siden den faste lærer til gode 
gennem nye impulser, og elevernes forhold til emner 
og omverden får en bredere og mere nuanceret karakter.
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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 låne på biblioteket.

Rundhøjallé 133.
Åbent:

Mandag, onsdag og fredag 14-19.

Oddervej 74.
Åbent:

Mandag-fredag 14-2o, 
Lørdag lo-15.

Underholdning for børn.
Mandag 17.15-18: TV, 
Tirsdag-torsdag 15-15.3o: Eventyr.
Fredag 15.3o-15.55: TV.

Kongevej 47a.
Åbent:

Mandag-fredag 14-2o, 
Lørdag lo-13.

Rådgivning for læsehemmede ved forfatter
inden Sigrid Thomsen: Mandag og fredag kl. 
14-17.

Hovedbiblioteket, Mølleparken.
Åbent:

Mandag-fredag lo-2o, 
Lørdag lo-14.

Klubarbejde for børn.
Mandag,tirsdag,onsdag,fredag 15.3o-17.3o.
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Underholdning for børn.
Mandag 15-15.3o: Eventyrtime.
Tirsdag 15-15.3o: Vil du høre om dyr?
Onsdag 15-16: Bogklub: Vi læser om drenge.
Torsdag 15-16: Bogklub: Find det selv.
Fredag 15-15.3o: Bogklub: Glimt fra sjove 
og spændende bøger.

Teknisk Bibliotek, Ingerslevs Blads 7.
Åbent:

Mandag-fredag 14-19, 
Lørdag lo-14.

KIRKER OG SØNDAGSSKOLER.

Holme kirke.
Forældre- og børnegudstjeneste den 14. marts 
kl. 16 og den 12. april kl. lo.
Konfirmation den 28. marts kl. 9 og 11 og 
den 4. april kl. 9 og 11.
Fastegudstjeneste torsdag den 11. og tors
dag den 18. marts begge gange kl. 19.3o.
Aftengudstjeneste torsdag den 22. april kl. 
19.3o.
Søndagsskole, Holmevej 237 (selskabsloka
lerne) den 28. februar og den 14. marts 
kl. lo.
Søndagsskolens juniorkreds holder møde hos 
regnskabskonsulent Knudsen,Hortensiavej 13 
den 5» og den 19. marts kl. 19.

Tranbjerg kirke.
Forældre-og børnegudstjeneste den 14. marts 
kl. lo og den 12. april kl. 16.
Konfirmation den 28. marts kl. 9.
Fastegudstjeneste tirsdag den 9. og tirs
dag den 16.marts begge gange kl. 19.3o.
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MUSEER OG- SAMLINGER.

Moesgård arkæologiske og etnografiske museum«
Åbent:

Mandag-fredag 13-17, 
Lørdag og søndag lo-17, 
Onsdag tillige 2o-22.

Hver lørdag og søndag vises der film i fo
redragssalen kl. 14 og kl. 15o

Naturhistorisk Museum. (Universitetsparken).
Åbent:

Alle dage lo-17.

Den Gamle By.
Åbent (samlingerne):

Hverdage.
Marts: 11-15

Helligdage. 
10-16,

April: 10-16 10-17.

Århus Kunstmuseum. (Vennelystparken).
Åbent:

Tirsdag-fredag lo-16,
Lørdag og søndag lo-17,
Første onsdag i hver måned tillige 
20-22.

TEATER m.m«

Århus Teater, (tlf. 12 26 22).
Harvey spilles indtil den 18.-2o. marts, 
da den afløses af musical'en "Company".

Svalegangen, (tlf. 12 13 15).
Fra 27. februar spilles Peter Nichols "En 
dag med Joe".

~ 'RUhDHØJSKDTEN 7f3fæTdI5’-~ögU SfEfTorEfniTgSiTs'Bimr———————————— 
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).


