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NAVNE- OG ADRESSELISTE FOR RUNDHØJ
SKOLENS FORÆLDRE- OG LÆRERFORENING:
Jørgen Hansen-Skovmoes,formand,Fredens
gårdsvej 44,827° Højbjerg,tlf.145576.

Inge Steensen,næstformand,Ryslinge-

parken 58,827o Højbjerg,tlf. 147587.

SELV-KENDSKAB .

Anne Karen Nielsen,kasserer,Holme-

Nej - ikke et nyt fag. Men: en be

Ringvej ll,827o Højbjerg,tlf.2733o5•

stemt holdning. På skolen til hjem.

Erik Jonathansen,sekretær,Vegavej 58,

met - og i hjemmet over for skolen

827o Højbjerg,tlf. 141728.

En holdning, der bliver til som'i

......... i bestyrelsen :

Rudyard Kipling's historie om "Ski

Jørgen Hulgaard, Tretommervej 75,

bet, der lærte sig selv at kende "

824o Risskov.

nemlig ved en belastningsprøve,når

Jens Otto Lang, Thornbæks allé 7,

det gælder. Hvor det "sætter sig"

827o Højbjerg, tlf. 141olo.

og "delene kommer på plads". Skull

Inger Marie Rytter,Thornbæks allé 16,

vi i forældre- og lærerforeningen

82?o Højbjerg, tlf. 144972.

ved skoleårets begyndelse ønske Ino

Poul Salomon, Marslewej 4,

get for RUNDHØJSKOLEN, måtte det

827o Højbjerg, tlf. 144884.

være, at vi nu og hver især gjorde

Jens Vestergaard, Runegårdsvej 2o,

alt det, vi er i stand til, for bt

827o Højbjerg, tlf. 143289.

vor skole må fungere som en helhgd

Skoleinspektør Peter Pedersen,Mar-

Det skal vi ikke bare i særlige bi

slewej 5,827o Højbjerg,tlf. 145252.

tuationer, men kan vi, riår der fra

Festudvalg: Inger Marie Rytter

hjem og skole kaldes sammen til no.

Poul Salomon.
Mødeudvalg: Inge Steensen

Jens Otto Lang.

Bladudvalg: Jørgen Hansen-Skovmoes

get, hvor vi mødes med "de andre"

og får talt med dem og hørt på dem
og vist, hvem "vi" er, og hvad vi
står for. I klassen's nærmeste mu

Jørgen Hulgaard

lighed og i større enheder og grup

Else Marie Petersen.

per. Når der skal tages et nap med
for at få en fest til at køre og e
fort.
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stykke arbejde til at lykkes - altsammen i fælles interesse: børnenes

tarv. Dem, der nu er - og dem, der engang ad åre kommer "i skole" her

hos os.

Så bliver skole og hjem-samarbejdet fra at være et guirlande-behængt

og uforpligtende ord i en festtale til vor skole's daglige brød - og
det er da det, vi lever af og trives bedst ved.

JHS

-------- ooo----------

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN

har, siden juni-nummeret af bladet udkom, fundet frem til et "sted",
der opfylder nogle af de i nr. 28 stillede betingelser, nemlig med hen
syn til beliggenhed og bebyggelse samt pris, mens størrelses-kravet
ikke er honoreret. Dog fandt den samlede bestyrelse dette "sted" vel

egnet til det aktuelle formål og henstillede ved en ekstraordinær ge
neralforsamling på skolen onsdag den 28. juni til medlems-accept af
køb. Generalforsamlingen lededes af Helmer Pedersen, og der deltog 37

deri. De 36 stemte for køb, 1 stemte blankt. Det drejer sig om Addit
tidligere skole (fra I860), ny-istandsat og i nogle år benyttet som
o
familie-beboelse. Grundarealet er 1127 m , og 2 udbygninger og et træ
hus i haven vil siden kunne gøres anvendelige. I vestsiden af huset
har tidligere ejer tilbygget kvist, hvorved flere rum er føjet til. En
areal-opmåling er foretaget, hvorved man har dannet sig et skøn om

brugbarheden. En normalklasse med ledsagere vil således kunne huses.

Købesummen er 175.000 kroner med 50.000 kroner i udbetaling. Restkøbe
summen - 58.226 kroner - skal udbetales til november 1972.
Bestyrelsen har nedsat 5 arbejds-udvalg med afgrænsede kommissorier.

1■ Indretningsudvalget skal udarbejde og gennemføre planer for indret

ning af stedet til de flest mulige formål, skal anskaffe og installere

fast og løst inventar efter de udarbejdede og af bestyrelsen godkenjdte
planer inden for de til rådighed stillede midler.
forts.
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I dette udvalg sidder fra bestyrelsen Peter Pedersen, Poul Salomon,
og Inge Steensen samt Inger Marie Rytter. Flere lærere har udtrykt
interesse for deltagelse heri.

2 .Driftsudvalget skal udarbejde og gennemføre retningslinjer for ste
dets brug og varetage driften efter de udarbejdede og af bestyrelsen
godkendte retningslinjer.

Bestyrelsen er heri repræsenteret af Erik Jonathansen, Jens Otto Lang
og Anne Karen Nielsen. Fra januar tiltrædes udvalget af en lærerrepræ

sentant.

3 .Juridisk udvalg har som opgave at opnå godkendelse hos offentlige
myndigheder til den bredest mulige anvendelse af Addit med de færrest
mulige begrænsninger og bygningsændringer. Det skal formulere udlej -

ningsbetingelser, ordensregler og tilsynsregier. Endvidere udarbejde

vedtægter for den selvejende institution, som foreningen agter at om
danne stedet til. Bestyrelsen er repræsenteret ved Jørgen Hansen-Skovmoes og J. Vestergaard. Lærerne har en repræsentant deri - og sagkyndig
bistand forventes af professor, dr.jur. Torben Svenne Schmidt.

4 .Kapitaludvalget's opgave er at søge tilvejebragt størst mulig kapital

til indfrielse af kortfristet gæld, indkøb af inventar og udførelse af
forbedringer.

Endvidere skal dette udvalg søge at afvikle foreningens arealer i Ai -

strup.
I dette udvalg sidder fra bestyrelsen Jørgen Hansen-Skovmoes og reviso

ren for foreningen, herr P.V.Arlev.

5.Informationsudvalget skal formidle information til brugerne, forenin
gens medlemmer og potentielle lejere.
I udvalget er bestyrelsen repræsenteret af Jørgen Hulgaard og Erik Jo

nathansen, og lærerne har tilmeldt én interesseret.
I indretningsudvalget vil man fra elevrådet søge medinddraget repræsen

tation, - lige som man, efter behov, vil delegere opgaver ud til elever
forældre og lærere.

ooo
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Informationsmødet
for 1.klasses forældre (d.v.s nytilkomne børns hjem) onsdag den 23.

august på skolen deltog foreningen også i. Sekretæren gjorde rede fob
foreningens formål. Der opfordredes til tilslutning. Mødet havde looj
deltagere. Iflg. foreningens love's § 6 skulle der vælges 1 bestyreln
sesmedlem af og blandt disse forældre. 59 deltog i afstemningen. Valgt
blev J. Vestergaard.

-------- ooo----------

Møderækken om "Trivsel på Rundhøjskolen"

har, når dette blad læses, haft sine første to møder. Ved det første,
den 12. september, havde foreningen forsøgsrektor i Gladsaxe, cand.psyk.
Jesper Florander her.

Ved mødet den 28.september lærer Poul Jørgensen, Haarby, Fyn.

Emnerne, der behandledes var: "Trivsel i tilvalgsskolen"? og "Din triv
sel - mit ansvar".

Vi minder om endnu 2 aftener: Professor ved Danmarks Lærerhøjskole , dr.

phil. Kaj Spelling, der kommer torsdag den 12. oktober med emnet: "Sko

lestart og samspilsramte".
Forfatteren Vagn Steen er på skolen tirsdag den 24. oktober med et op

læg om, hvordan vor skole kan komme til at fungere bedre som trivsels
sted for alle dér.

Vi vil anbefale varmt, at de, der endnu ikke har været med,.melder sig
til disse kommende aftener, dog (af hensyn til kaffe/te) senest tirsdag

den lo. oktober for Spellings aften og senest fredag den 2o. oktober for

Vagn Steen's med angivelse af, hvor mange personer, der ønsker hvad|(kaf

fe/te) - og meget gerne tilmelding før. Der betales pr. deltager prJ aften2,5o kr. for foreningens medlemmer og 5 kr. for ikke-medlemmer. For
kaffe/te 4,5o kr. pr.person. 01/sodavand kan fås for henholdsvis 2 og 1

krone. Hvis man ønsker dette, bedes også det meddelt ved indbetalingen,
der sker gennem skolen sammen med tilmeldingen.
Favørprisen for medlemmerne er naturligvis betinget af disses ydelsp på
forts.
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kontingent-posten til foreningens arbejde.

Da foreningen også står foran andre arrangementer og møder i vinterens

og forårets løb og er ansvarlig for udsendelsen af bladet "RUNDHØJSKO
LEN" fire gange årligt til samtlige skolens hjem og ikke alene til médlemmerne, er det vel naturligt, at vi igen opfordrer Dem til enten at
blive medlem for 25 kr. årligt - eller (hvis De ikke vil "stå i en for

ening", men synes, det er af værdi, at bladet når også Deres hjem og
har noget at fortælle Dem om vor skole) at sende foreningen et bidrag

hertil på foreningens girokonto 153 895 Rundhøjskolens forældre- og læ

rerforening, Holmevej, Højbjerg.På talonen angives, hvad beløbet er
tænkt som. Hvis det er indmeldelse i foreningen, det drejer sig om, tie
des De venligst oplyse i hvilken klasse (eller hvilke klasser) De har
barn (børn). Tak !

---------- ooo--------

Skolenævn og lærerråd
har foreningen kontakt med i en samarbejds-åben atmosfære. Skolenævnejt
har desuden givet tilskud til både bladet og eftersommerens møderække!.

Det takker vi dette for, også

herigennem.
-------- ooo----------

Lærernes "festival" på skolen,
som blev udsat på grund af "loppemarkedet" i Ridehuset i Vester allé,
søges nu afviklet, og det er indlysende, at vi fra foreningens side vil

opfordre både medlemmer og andre om at hjælpe til og være med der, når
indbydelsen til det første og det hele når Dem fra skolen.

Vi husker i foreningen med taknemmelighed lærernes indsats omkring "lop

pemarkedet". Det var en enestående manifestation af, hvad lærerne i for
ening med andre i sagen interesserede kan gøre for skolens nye sted i
Addit.
_o_
ooooo
o
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AISTRUP - NYT.
Endnu en tid vil denne orienterings-rubrik
forekomme i bladet, nemlig indtil jord -

salget er i orden.
Fredningsplan-udvalget for Århus amt har

ved sin formand, stiftamtmand N.Møllmann
ved skrivelse af 17. juli 1972 meddelt
foreningen, at man fra udvalgets side er

indforstået med at aflyse den 14-punkts

GRUND

til salg
_____

fredningsdeklaration, der er tinglyst servitutbindende på vort endelige skøde af sep-

tember 1971 på jordlodderne matr. nr. 12 c
og 25 b af Aistrup by, Vindblæs sogn, Gerlev herred, Mariager kommine,
Århus amt. Man vil ikke for ny ejers vedkommende give tilsagn om fornyet

byggetilladelse til anden ejer i frednings-interesseområdet ved Maifia ger fjord - som tilsagt Rundhøjskolens forældre- og lærerforening.

STATEN's, d.v.s. i vort tilfælde ministeriet for kulturelle anliggender's

forkøbsret til jorden vil kun kunne bortfalde, hvis arealerne samnoteres
med anden landbrugsejendom i området og dermed jordenes fremtidige an vendelsesform som landbrugs-jord er sikret. Ved skrivelse af 21.julli 1972
har ministeriet for kulturelle anliggender ved departementschef, cahd .

jur. Henning Rohde meddelt foreningen, at ministeriet vil give afkald

på forkøbsretten, såfremt jordene sammenlægges med anden landbrugsjord.
Vi er frit stillet med priser og køber. Handelen er dog noget hæmmet af,
hvor langt vi kommer hort fra fjorden med aftager. Flere muligheder un

dersøges for tiden. Det er os dog en glæde at notere, at godsejer Flem
ming Juncker, Overgaard, senest ved brev af 4. august står ved som skø

dehaver på oprindelig ejendom i Aistrup at ville tilbagekøbe også vbre
matrikelnumre, der oprindelig (før udstykningen) hørte med dertil. Gods
ejerens tilbud indgår derfor i foreningens overvejelser, men realitets

forhandlinger er ikke indledt, mens bladet går ud .
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FOND OG LEGATER.
Den 14. august meddeltes det til foreningens formand, at Chr. Augusti
nus's fabrikers fond af 25.3.1942, der med kr. 30.000 var tildelt Ai -

strup, ville blive overført til Addit.
Bestyrelsen for direktør J.P. Lund og hustru, Vilhelmine,f.Bugge' s leL

gat er med kr. 5.000 overført til Addit.
Vi afventer endnu svar fra et af de tidligere til Aistrup tildelte lega
ter.

o_

~ö~
ADDIT - NYT.

Addit er en lille by i "de syv søers sogn", Sønder Vissing sogn, Tyrsting
herred, og den ligger nær grænsen i nordvest mellem de nuværende Vejle

og Århus amter og inden for førstnævnte amt. Egnen er naturskøn, og ve'jene, der fører dertil, går gennem plante- og vildtrige fredningsinter^

esse-områder (også dér !). Det hus, foreningen har købt, med lille jord
stykke til, er matr. nr. 3 k og 12 h af Addit by.

Vi har siden købet allerede fornemmet, at man på stedet med glæde så hen
til "den gamle skole" s genopståen som et børnenes hus. Bysamfundet be

står af nogle få gårde og huse. Op til skolebygningen støder jorde, til

hørende godset ADDITHUS, hvis skovarealer ligger en halv kilometer fra
den afslutning på bygaden, som skolen er med til at danne. Det er klart,
at foreningen, p.gr.a, utilstrækkelig udenomsplads har søgt kontakt med

godserne Løndal og Addithus for muligvis der at kunne få adgang til brjjg

af områder for vore børn. Foreløbig har Løndal svaret positivt med øn sket om nærmere præcision af vore behov. Vi vil dog næppe kunne påregne

køb eller leje af jord. I en tid, hvor man taler om skolenedlæggelser og

lilleskoler, er man flere steder opmærksomme på vort initiativ.
Genskabe Addit skole-miljø kan og skal vi vel næppe, hvor første- og ene

læreren gennem en årrække var formand og kasserer i brugsen (der stadig
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er genbo til skolen), medlem af bestyrelsen for biblioteksforeningen og
ægsalgsforeningen (iflg. DANSK SKOLESTAT, bind 111, side 5o5»København

1934). Vi er ikke "ny-kolonialister" i Addit, men folk med "fredelig
sameksistens"-ønsker. I beskrivelsen over landsbyskolens offentlige læ

rerembeder, 1859, fortælles om Addit skole, at den "nu skal opføres. Løn

nen bliver 45 tdr. Byg, 8o Rigsdaler. Skolepenge: 25 Rigsdaler og brænd

sel".
Disse og andre oplysninger overgives siden til RUNDHØJSKOLEN til erin dring om "de svundne, gamle dage" derude og til eftertanke for velstands

samfundets lærere - og forældre til skolesøgende børn. Det er os også en
glæde, at gamle elever af Addit skole har villet fortælle derom og givet

os billeder derfra. Tidligere lærere derfra har føjet stof til infbrma tionsmaterialet, noget vi, ligesom tidligere omkring Alstrup, fra fore -

ningens side straks har søgt at tilvejebringe.
Vil vort blads læsere vide mere, kan vi henvise til arkivar Chr. Heil -

skov's artikel i "Østjydsk Hjemstavn", 16. årgang, 1951, s.47 - 52. Det
lykkedes os under "loppemarkedet" at redde denne til foreningen .... og
dermed skolen.
Huset er nu inventar-løst, og derfor kan det, indtil noget er på plads

der, ikke udlejes til brug, men vil kunne anvendes til mindre, lokale

initiativer.
Der vil i efterårets løb blive holdt "åbent hus" derude efter nærmére

bekendtgørelse - for interesserede, der ønsker at bese det indvendigt.
Vi har på et kort indtegnet ruten derud. Se længere fremme i bladet .
o
___
ooooo

o
NYT FRA SKOLENÆVNET.
Rundhøjskolen som fast øvelsesskole for Marselisborg Seminarium .

Da vi i skolenævnet skulle tage stilling til spørgsmålet om Rundhøjsko

len som fast øvelsesskole for Marselisborg Seminarium, var vores første
reaktion en række betænkeligheder. Ville det ikke betyde en stadig strøm
forts.
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af nye lærerstuderende gennem skolen med større uro i klasserne og om
kring undervisningen til følge ? I en tid som vor, hvor mange børn i

forvejen har svært ved at koncentrere sig om arbejdet, ville dette være

uheldigt. For vore lærere må det kræve en ekstra indsats og større ener
gi at have 2 "slags" elever i klassen, nemlig seminariets elever og vore

egne elever, ville det ikke gå ud over trivselen ? Vi ved jo alle, at j)

større overskud dg energi man har, des bedre lykkes arbejdet. Ville det,
at nogle af vore lærere blev øvelsesskolelærere, men ikke alle, skabe

skel i lærerkollegiet med dårligere trivsel på lærerværelset til følge ?

o.s.v o.s.v. Betænkeligheder havde vi nok af, og fordele kunne vi ikke
umiddelbart se.
I maj måned afholdtes et ekstraordinært skolenævnsmøde, hvortil praktik
leder Jessen-Bruun fra Marselisborg Seminarium var inviteret. Han rede

gjorde for situationen, set fra seminariets side og påpegede de fordele,
som Rundhøjskolen kunne opnå ved ordningen :

1. Undervisningen i øvelsesskolen ligger erfaringsmæssigt på et fagligt |
højt niveau på grund af den gensidige inspiration mellem læreren og

seminariets elever, og fordi der på timeplanen er afsat tid til en

virkelig planlægning og forberedelse til de enkelte timer, hvor un -

dervisningen for øvrigt altid foregår på lærerens ansvar. Erfaringer
ne fra andre seminarie-byer viser da også, at mange forældre presser

på, for at få deres barn i øvelsesskolen.
2. Øvelsesskolen tiltrækker dygtige lærere, der føler arbejdet med semi

nariets elever som en spændende udfordring, sådan at vi også fremover
sandsynligvis vil have gode muligheder for at få dygtige lærere. (Mod
sat kunne vi måske frygte, at nogle af vore lærere ville søge bort ,

hvis Rundhøjskolen ikke blev øvelsesskole).

Den form for praktik, som vi tidligere har stiftet bekendtskab med på

skolen, periodepraktik, indskrænkes, sådan at den nye ordning ikke bety

der mange flere lærerstuderende på skolen. Det er endvidere oplyst, at
forts.
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praktikken i overvejende grad berører eleverne på 4.-7. klassetrin) ,

samt at ingen klasser har praktikanter i mere end 2 timer ugentlig og
kun i lo uger før jul samt lo uger efter jul. Altså er vore helt spå

elever og vore afgangsklasser fri fra ordningen, og de mellemliggende
klasser kun berørt af den i en periode midt på skoleåret.

Herefter blev vores indstilling som meddelt i sidste nummer af bladet
en accept af ordningen foreløbig for eet år. I løbet af dette skoleår
håber vi at få mange forældre-tilkendegivelser om tilfreds- eller Util

fredshed med ordningen, sådan at vi har et stort materiale at byggb på,
når sagen om et år skal tages op igen !

-------- ooo---------FORÆLDREDAGENE.

Lærerrådet har i år foreslået, at tidspunktet for forældredagenes af holdelse skulle afgøres af hver enkelt klasselærer i samarbejde med hver
enkelt klasses forældre. Vi kunne naturligvis tiltræde forslaget og hå

ber på en fornyelse, der betyder godt skole-hjem-samarbejde koncentre ret om de enkelte klasser til gavn for eleverne.

SKOLENÆVNET.

lige ET
ØJEBUK..

Helt uden problemer er det ikke at
arrangere

"ADDIT-RUNDHØJ-FESTIVAL"
men - forhåbentlig - ved elevers, forældres og læreres hjælp vil det
nok lykkes at få dette for længe siden omtalte program på RUNDHØJ -

SKOLEN til at løbe af stabelen, lørdag den 7• oktober 1972.
Nærmere besked gennem skolen !

_o_
ooooo
o
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Følg ruten: Skanderborg - Alken - Emborg - Engvej - Addit .
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var det henlagt til Århus Ridehus, der af Århus kommune velvilligt var

stillet til rådighed for formålet.
Mange problemer var knyttet til afviklingen: køretøjer, mandskab til
transporter, til salgsboder - lo i alt - til "andet" forefaldende før

under og efter - og (ikke mindst) koordineringen af det hele.

Ingen navne skal fremhæves på andre's bekostning - men en stor tak skal
gå til markeds-udvalgets medlemmer: C.Bach Knudsen, Tage Madsen, Olfer-

Nielsen, Helmer Pedersen og Knud Vad, der ved et fint team-work bragte
overblikket i stand; og til fru E. Rasmussen på skolens kontor.
Tidligere har været nævnt lærernes oplagthed til indsats og mange men -

neskers, voksne og børn, hvoraf nogle vist første gang oplevede et "mar
ked" af denne slags "indefra". Presset på dørene den første dag, falby-

den og tusken, prutten om priser og svind i beholdningerne, trods al

agtpågivenhed. Og så den stemning, som ingen ord kan beskrive. En blanlding af en bazargade i Orienten, et "Black-market" i Vesten's lande og^

Rialto-broen i Venedig - tilsat lidt Egeskov og Hjallerup og andre hjem

lige ingredienser. Nok til at lade Ridehallen stå en tid endnu for i by
ens centrum at have et sted, hvor folk til en overkommelig pris kan hjæl

pe andre med at skille sig af med disse's uanbringelige ting - og det
til et godt formål, selvom vel ikke alle tilstedeværende ved, hvad det
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Et smukt brutto-udbytte kan forenin

gen se tilbage på, men regnskabet er

ikke endeligt opgjort i det øjeblik,

bladet skal ud - og enkelte proble
mer er ikke helt afklaret endnu om
kring "det offentlige" s interesse i

de indgåede midler til formålet :
huset i Addit. - Vi håber i novem

ber-nummeret at kunne vende tilbage

til sagen med nogle facts i ord og

tal.

en pause -

Vi har prøvet - i nogle billeder -

at indfange

et par situationer omkring loppemarkedet.

o
"5“

På lejrskole med u-delte 9. klasser.
For første gang har Rundhøjskoleri
været på lejrskole med udelte 9 .

klasser. Turen gik til "Den nordi
ske lejrskole" i Hillerød, hvor yi
tilbragte en dejlig uge. Vi lærefee

mener, at en af årsagerne til det
vellykkede ophold var, at eleverne

havde mulighed for at supplere og

hjælpe hinanden. Det var dejligt at
se, hvordan alle forstod at hjælpe

lejrskolen.

hinanden med såvel de praktiske sbm
de teoretiske opgaver. Dette samar

bejde og sammenhold gav sig også udslag i elevernes adfærd. Disciplinfe

re problemer mærkede vi intet til, og det er lærernes overbevisning, at
forts.

16

eleverne ubevidst var med til selv at udrydde disse problemer. Vi be tragter lejrskole-opholdet som endnu et bevis på, at de udelte klasser

er en god løsning.
På lærernes vegne:

Karen Krarup.

-------- ooo----------

En elev-deltager skriver:
9.a og 9.b har i begyndelsen af det

te skoleår været på lejrskole i Hil
lerød.Vi startede fra Århus onsdag
d.23.8. med færge til Kalundborg .

Turen over Sjælland foregik i toh .
Kl.ca.16 ankom vi til vores mål :

Den nordiske lejrskole i Hillerød .

Klaus Nord og "de seks" fra 9.a.
Selve lejrskolen lå vældigt smuk-;;

lidt uden for byen og i udkanten

af en skov.
Hjemme havde vi fået at vide, at dei

både skulle skrives dagbog og lø$es
forskellige opgaver. Nogen ferietur

Ved Xsted-Løven i tøjmuseets gård.

er et lejrskoleophold skam ikke !
De 6 dage, vi var i Hillerød,havde

vores lærere, som for a-klassens vedkommende var fru Fredslund og hr.Hul-

gaard, og for b-klassens vedkommende fru Krarup og hr. Nord, arrangeret
forskellige udflugter. En dag tilbragte vi i Helsingør, hvor vi bl.a.så

Danmarks tekniske museum. 2 gange gik udflugten til København. En dag

forts
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var vi nede at se Hillerød by og det lokale museum, og en anden dag
gik på Frederiksborg slot, der for mit og de fleste andres vedkommende

var den største oplevelse på turen. Den sidste dag vi var på lejrsko^len gik vi en tur i skoven.
Om aftenen var der arrangeret forskellige former for underholdning,bl.

a. orienteringsløb og dans, og der blev desuden serveret te og småkager.
Onsdag d.3o.8. startede hjemturen. Vi havde da opholdt os på lejrskolen

ca. 1 uge. Kl. ca. 14.3o gik vi i land i Århus efter en god hjemrejse .
En god og indholdsrig tur var endt.

_o_
“Ö“

NYT FRA SKOLEN (sept.1972)

Så er det nye skoleår godt begyndt. Jeg synes, at problemerne omkring
et nyt skoleårs start har været mindre i år end andre år. Skyldes det

mon, at vi er blevet dygtigere i det stykke, eller er skolen ved at
"sætte sig" ? Det sidste kan være et faresignal, idet det også kan be

tyde, at "gnisten" - initiativet - er ved at forsvinde ! Imod dette
taler alle de aktiviteter, som netop i dette halvår er sat i sving :
Loppemarkedet, der jo blev den helt store succes, efterårsfesten,som
foreløbig er døbt : Rundhøj - Addit - Festival (!), og møderækken om

kring emnet: Trivsel, så der er vist ingen fare for, at initiativet

skal glide os af hænde foreløbig ! Lad mig i den forbindelse udtrykke
skolens helt uforbeholdne anerkendelse og tak til de mange, som på den

ene eller anden måde er involveret i disse arrangementer. Uden dem kun
ne det simpelthen ikke gå! Og lad mig samtidig udtrykke håbet om, at

endnu flere vil engagere sig i deres skoles liv og trivsel. Det er så

helt afgørende for alle parter - og ikke mindst for børnene, til hvem

det bedste ikke er for godt !
ooooo - ooooo
Skolelægen meddeler, at han som følge af omlægningen af skolelægevirk -

forts.
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somheden vil være at træffe på skolen hver 1.

or

2. mandag i måneden

kl. 9-13. I særlige tilfælde kan dr. Christiansen kontaktes på tlf.
27 39 5o om morgenen kl. 8,oo - 8,45. Det er muligt, at der efter jul
vil komme ændringer i denne ordning også; men det vil nok være klogt

at indføre de ændrede tidspunkter i Deres lille pjece: "Nogle oplys

ninger om skoleåret 1972-73", så at De har oplysningerne ved hånden,
når og hvis De skal bruge dem. Ændringerne indføres på side 16 og Jo.

ooooo - ooooo
Lærer Mogens Sparrested har fået bevilget orlov i tiden 11. september19. december for at kunne deltage i et kursus for skolevejledere

på

Danmarks Lærerhøjskole i København. I den tid vil hans timer blive be
sørget af lærer frk. Winnie Østergård Nielsen, der kommer fra Køben havn. Vi byder velkommen og ønsker held og lykke med arbejdet.

ooooo - ooooo

Lærer fru Birte Ploug Sørensen har orlov til først i oktober p.gr.af
fødsel. Fru Ploug Sørensen har dog fra 1.september overtaget timerne i

sin 1.klasse for at undgå for mange lærerskifter. De øvrige timer (tysk

i overbygningen og latin i 9-klasse) læses af fru Hanne Simonsen, der

er "forældre" på skolen.
ooooo - ooooo

9. klasserne har været på lejrskole i en uge hver. De to af klasserne,

9a og 9b, var i Hillerød på den Nordiske Lejrskole. De har efter for -

lydende haft en aldeles pragtfuld tur. I hvert fald græd nogle af bør

nene, da de skulle rejse hjem! - 9c er for øjeblikket (12.sept.) på
lejrskole i Åbenrå.

Senere skal 9.klasserne ud i erhvervspraktik. Der sker i tiden 6-11 nov.
ooooo - ooooo
Elevtallet er pr. 1.september opgjort til 711, fordelt med 373 drenge

og 338 piger i 35 klasser.Det virker meget stabilt lige i øjeblikket ,

forts.
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selvom der på overgangen fra det ene skoleår til det andet netop i år

er sket flere flytninger, end vi tidligere har været vant til.
ooooo - ooooo
Interessegrupperne begynder nu for alvor arbejdet. Den 2. oktober star
ter motionsgymnastikken for mødre. Lærer fru Karin Holm er leder, og

tidspunktet er hver mandag kl. 19,oo - 2o,oo.
Den 3. oktober tager keramikholdet fat. Hver tirsdag kl. 19,oo-22,oo

arbejder de i keramiklokalet under lærer Ester Kjær Geigers ledelse.
Endelig er der skoleskak hver onsdag aften kl. 18,oo-2o,oo. Her er

Steen Schou leder. Starten gik allerede 13. september, men man kan til
alle 3 grupper melde sig hos lederne på en af mødeaftenerne.

ooooo - ooooo

Møderækken "Trivsel" har fået helt pæn tilslutning: ca. 35 pr. aften.

Der må endnu være en del, som ikke har fået meldt sig til i tide. Det
kan nås, hvis man ringer (tlf. 27 26 61) og betaler første gang, man
deltager. Se iøvrigt under side 5.

_o_

~ö~
NYT FRA ELEVRÅDET

Elevrådsrepræsentanter:
6a

Kim Pedersen

8c

Joy Brendstrup

6b

Kristian Giver

8d

Jytte

6c

Bo

9a

Mogens Kallesø

9b

Keld Sørensen

9c

Søren Junker

loa

Pia Mathisen

lob

Peter Larsen

7a

7b

Jesper Kallesø

7c
6/7d

Gunner

8a

Asger Thyge

8b

Lisbeth G.

3r

o

Charlotte Uttrup
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Forretningsudvalg:

Formand:

Peter Larsen

Næstformand:

Mogens Kallesø

Kasserer:

Pia Mathisen

Sekretær:

Charlotte Uttrup

Menigmedlem:

Asger Thyge.

Hytte-indretningsudvalg : Joy , Pia Mathisen.

Skolenævns-udvalgsmedl.: Keld Sørensen , Mogens Kallesø.
Festudvalg: Peter L., Charlotte, Kristian, Jytte og Jesper K.

_o_
~o~

FRA STILEBUNKEN.

De fleste forældre kender vel fra deres egen skoletid det- at skulle
skrive dansk stil. (Hvilke minder fremkaldes mon?)

Mange forandringer er der ikke sket med hensyn til stilens form. Man

spejder forude en reform; men den lader vente på sig Indtil videre
fortsættes inden for de givne rammer. En smule af den kreativitet fa

get dansk burde indeholde lader sig dog afspejle i en noget ændret
struktur.

Her et par eksempler hentet fra en klasse i overbygningen på Rundhøj skolen. Besvarelsen af emnet, "Giv et billede af et gammelt menneske",
blev afleveret kort efter sommerferien. Og hvordan forstår ungdommen

så den gamles situation? Har den mulighed for at forstå pensionistens

problemer, og vil den forstå? Hvad kan forståelsen indebære ??
e^s‘ 1 '

Giv et billede af et gammelt menneske.
På alderdomshjemmet.

Den gamle mand sidder

på "sin" bænk foran hjemmet.
Midt i solen.
Midt i et blomstrende bed af forglem-mig-ej

og bag ham et hegn af visnende roser.
forts
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fuglekvidder og blades raslen.

Øjnene ser ind i himlen de misser mod solen.

To trætte hænder.
To trætte øjne.

En gigtplaget krop.
Et menneske, der er mættet af liv.

Hænderne er ru - garvede -

årtiers slid har hærdet dem.
Ansigtet - rynket og furet ,

øjnene, der ikke længere kan følge med,

Et ældet ansigt - på sin vis smukt.
Mærker sat af livets tilskikkelser.

Tankerne søger bestandig tilbage,
tilbage - hjem.

Til ungdom og lykke - til modgang ..........
Sagte hvisker erindringen :

arbejdsløshed, dårlig bolig, mange børn, madnød.
Højt synger erindringen :
ungdom, livsglæde, børnene godt på vej, gode kår.

Nu sidder han på alderdomshjemmet,
får sig en snak i ny og næ,

sover, spiser, slapper af,

værner om minderne,
de dyrebare minder.
En Guds gave, at han,

enkemand,

forts.
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besøges, besøges ofte,

af flinke børn.

Et slidsomt liv var det,

et dejligt liv,
uerstatteligt.

Men trætheden - den altfortærende træthed den melder sig.

Med sindsro venter han Ham.

eks.2 :
Giv et billede af et gammelt menneske.
Stædigheden selv.

Du er (ved at være) udslidt,

men nej - nej du "skal" videre,

ingen pauser - kun fremad ingen hvile, før "Vorherre det vil".

Dine skridt er efterhånden blevet sløve;
det ses udefra, men mærkes ikke indefra.

Dine evner er reducerede - -

men, man klarer sig vel.
Du keder dig meget, dog prøver du på
at nyde "det, man har, mens man har det".

Dine dage som skønhedsdronning er talte

- - "er de ?" - "ufatteligt".

Du har haft en fysisk tilbagegang,
i "værste" fald også en psykisk -

fakta, som er meget iøjnefaldende for andre
"måske" dig selv ?

23

Du taler dårligt en gene,
omend ikke for dig selv
så i hvert fald for andre.

Du har jo vænnet dig til det.

Du elsker mangt og meget

og er selv højt elsket.

Dine interesser har "ændret" sig:
"fra et upopulært, oprørsk tankestadium,
til en upopulær, konservativ tankegang".

Verden uden om dig har ændret sig kort sagt: alt har ændret sig.

Bunden er trods alt ikke nået endnu.
Ingen grund til panik
så længe du "selv" er ved fuld styrke.
-enn

_o_
"Ö”
Undertegnede indmelder sig herved i

RUNDHØJSKOLEN's forældre- og lærerforening

Navn
Stilling

Adresse
Barn/Børn

Klasse/Klasser

Kontingentet er kr. 25 årligt. Indmeldelsen kan afleveres gennem

Deres barn på skolen, eller til en af bestyrelsens medlemmer,
(adresse på side 2 i bladet)

trivsel-

STRØTANKER.

sedler,duplikater, sedler,
trivsel lopper, gøgl, lopper,

trivsel idrætsdag, valg, ferie,

trivsel ?
ja, vi er nok blevet for aktive .

lærerne er opmærksomme på det,
det har sine årsager,

gør vi det for trivslens skyld ?

"NOTATET" (grundlag for den kommende skolereform) hedder det :

iviklingen har medført, at der er lagt stadig større vægt på de
ocialpædagogiske opgaver, der i stigende antal henføres til skolen.
J. Hulgaard .
o
o

