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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.

Henning Jørgensen,kasserer, Rundhøj 
alle 61 , 827° Højbjerg.tif. 146555

Erik Jonathansen, sekretær, Vegavej 
827° Højbjerg, tlf. 141728. 

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

Cynthia Gyldenholm, Marslevvej 6, 
827° Højbjerg.

Jørgen Hulgaard, Tretommervej 75, 
824o Risskov.

Anne Karen Nielsen, Holme Ringvej 11, 
827° Højbjerg, tlf. 2733°5-

Poul Salomon, Marslevvej 4, 
827o Højbjerg, tlf. 144884.

Jens Vestergaard, Runegårdsvej 2o, 
827° Højbjerg, tlf. 143289;

Skoleinspektør Peter Pedersen, Mar
slevvej 5, 827° Højbjerg,tlf. 145252.

Festudvalg: Cynthia Gyldenholm 
Poul Salomon.

Mødeudvalg: Anne Karen Nielsen 
Erik Jonathansen.

Bladudvalg: Jørgen Hansen-Skovmoes 
Jørgen Hu|gaard 
Else Marie Pedersen.

SAMARBEJDE ..

3 ’Inden for alle områder af samfunds 

livet er der brug for en frivillig 

indsats uden for den egentlige ar

bejdstid. Mange fremskridt i sam - 

fundet som helhed og på de enkelte 

arbejdspladser skyldes, at borgede 

og medarbejdere frivilligt har på

taget sig en opgave og løst den. 

Det "effektive" samfund levner ikk 

den enkelte mulighed for under det 

daglige arbejde at filosofere ovår 

endsige medvirke til, at der opnås 

bedre trivsel, godt samarbejde ogj 

større produktivitet. Det må ske i 

fritiden, og det sker i bredt om - 

fang.

Der er dog en udbredt tendens til 

at betragte en sådan frivillig ak} 

tivitet, der skønnes at være til

Fotos: Tommy Slumstrup. gavn for flere end en selv, som et 

stykke arbejde, der bør honoreres 

Når en erhvervsgruppe føler sine ve

erhvervede rettigheder truet, er 
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den første reaktion at begrænse den frivillige, ikke-kontraktbestemte 

aktivitet.

Pædagogers reaktioner i den senere tid er i så henseende ganske normale, 

men den brede befolkning forventer ikke sådanne reaktioner fra grupper, 

de opfatter som i forvejen priviligerede.

Ønsket om et veludviklet samarbejde skole-hjem er udgået fra den nuvæ - 

rende generation af lærere, men er godtaget af en bred kreds af forældre, 

så længe initiativet udgik fra lærerne. Vi er vel nu nået dertil, at der 

af forældrene stilles krav om samarbejdsaktiviteter, der ligger ud over, 

hvad lærerne finder rimeligt, såfremt de ikke honoreres.

Som forældre ser vi gerne samarbejdet mellem skole og hjem fremmet gen - 

nem aktiviteter, der involverer elever, lærere og forældre over en bred 

front. Men vi tager det som en selvfølge, at initiativet udgår fra sko - 

len, at lærerne gør arbejdet, medens vi er yderst passive.

Et samarbejde må også bygge på initiativ og indsats fra forældrene. For- 

ældre- og Lærerforeningen har været forum for et sådant samarbejde. Men 

aktiviteterne har i for høj grad bygget på aktiv medvirken fra lærere og 

nogle få forældre og passiv medvirken fra et efter skolens størrelse be

grænset antal forældre.

Foreningens alle omfattende arrangementer samler et stadigt færre antal 

elever, lærere og forældre.

Arrangementer på klassebasis, gennemført af klasselæreren eller klassens 

lærere, samler en bred tilslutning.

Hvor er samarbejdet i denne sammenhæng ? Lærerne afholder deres klasse - 

arrangementer for forældre med succes og føler sig tynget af arbejdet. 

Forældre- og Lærerforeningen bruger tid og kræfter på arrangementer med 

liden succes og ringe tilslutning fra lærerne.

Samarbejde skole - hjem ? Ja.

Samarbejde lærere - forældre i og gennem den fælles forældre- og Lærer

forening ? Nej.

Har foreningen ikke længere nogen berettigelse ?

forts.



Det afhænger jo af, hvad forældrene og lærerne vil med foreningen, og 

hvad foreningen er i stand til at gøre for medlemmerne.

Det fremtidige samarbejde forældre - lærere og dermed skole - hjem må i 

højere grad baseres på den enkelte klasse.

De frivillige aktiviteter, der udøves i og med den enkelte klasse, be - 

høver ikke at have en entydig styring. Fra aktivitet til aktivitet kan 

der foretages en arbejdsdeling mellem elever, lærere og forældre. 

Foreningens opgave må blive, at få skabt de bedst mulige vilkår og ram

mer for samarbejdet i og omkring den enkelte klasse, og få flest mulige 

forældre til at indgå i et sådant samarbejde.

Så har foreningen fortsat en berettigelse som et serviceorgan for hel - 

heden, medens det egentlige samarbejde foregår omkring den enkelte klas 

se eller i mindre tværgående interessegrupper.

Foreningens mål er ikke at styre samarbejdet skole - hjem, men at frem

me dette samarbejde under de former, som lærere og forældre til enhver 

tid finder bedst egnede.

EJ

_o_

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN

holdt generalforsamling d. 26. april 1973. Efter formandens beretning oi 

foreningens almene arbejde i det forløbne år, gav sekretæren en del op • 

lysninger om foreningens arealer i Aistrup og hus i Addit. Kassereren 

gjorde rede for den aktuelle, økonomiske situation. Kontingentet fast - 

sattes uændret til kr. 25,oo pr. år pr. hjem for 1973/74. Dette bedes 

venligst betalt på gironummer 15 38 95, Rundhøjskolens forældre- og læ

rerforening snarest belejligt.

På generalforsamlingen drøftedes også mulighederne for ny tilgang til 

foreningen.

Bestyrelsen har konstitueret sig som det fremgår af side 2 i bladet. På 

forts.
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dette møde nedsattes et hurtigt arbejdende struktur- og aktiverings - 

udvalg til at bearbejde muligheder for hvervning til foreningen og den

ne 's arbejds-former.

Til dette udvalg, bestående af fru Anne Karen Nielsen, fru Inge Steensen, 

fru Cynthia Gyldenholm og herr Jens Vestergaard, bedes man venligst af

give sine gode ideer.

Adresser - se side 2 i bladet.

----------o------------

Efter generalforsamlingen oplevede de tilstedeværende en meget interes

sant lysbilled-rejse med lærer Ole Dorph-Jensen til hans tidligere ar - 

bejdsområde i Peru.

Ole Dorph-Jensen er nu på vej til Zambia til en ny opgave. 

----------o--------

AISTRUP - arealerne

er af fredningsplansudvalget for Århus amt indstillet til køb af staten 

ved ministeriet for kulturelle anliggender. "Sagen" går nu sin normale 

gang til udtalelse hos Statens naturfrednings- og landskabs - konsulent, 

vurderingsmyndighederne for fast ejendom, Statens ligningsdirektorat , 

økonomi- og budgetministeriet samt finansudvalget. Tilbudet gælder fra 

vor side i 5 måneder fra 5/4 1973-

----------o------------

"Mod lysere tider -"

Sådan stod der på et brev fra for 2o år siden fra Norge. I en tid, hvor 

hjem og skole sammen blev sat på en hård prøve for børnenes skyld. Nye 

eksempler på samarbejdets mulighed og glæde fik de mennesker fra vor sko

le, der i den senere tid har taget fat ude i Addit.

Igen går tankerne til Norge til historien om at "klæde fjeldet". For det 

er jo det, der skal ske om Addit ikke bare skal blive et dejligt fri - 

sted, men et sted, der kan "svare sig" at have. Der skal tages mangt "et 

bette nøk" endnu, før det er oppe at stå .. og kan gå. Der er brug for 

forts.

































I spisepausen blev der uddelt karameller til alle, og om aftenen festede 

så afgangseleverne med deres nu ”gamle” lærere.

Akja, det er livets vilkår ... !

_o_ 
ooooo 
ooooo

o



Oh at vcere leerer

stod for døren i de

Afslutningstid er taletid !

En nieldeklasse her pä skolen skulle tage afsked 

med fire kammerater samt det svundne skoleår og 

på opfordring holdt klasselæreren følgende tale :

Det var en dejlig varm dag i april måned. Eksamen 

store klasser på skolen, og elevernes aktivitet var

traditionen tro stor. Når jeg skriver traditionen tro, skal traditionen

forstås således, at elever pr. tradition altid udfolder stor aktivitet, 

især med alt muligt andet end med lektier og skolearbejde. Nå schwamm 

darüber, som de siger i tysktimerne, vi kommer vist helt væk fra histo

rien.

Som sagt det var en smuk dag, og jeg skulle i tredje time have min egen 

klasse, en 9.klasse. I frikvarteret inden timen spurgte jeg klassens ma

tematiklærerinde om, hvordan klassen var den pågældende dag. Nå - siger 

hun, den er såmænd, som den plejer at være.

Da jeg hørte det, for jeg ud i lærerværelsets køkken, hvor jeg i stor 

hast nedsvælgede 2 stk. pils samt 5 resteniler. Derefter følte jeg mig 

så rustet til at bevæge mig op i klassen. Det vil sige, først var jeg 

dog nødt til at sidde på lærerværelset i en lo min.'s tid, efter at det 

havde ringet ind for at være sikker på, at restenilerne var begyndt at 

virke.

Da jeg kom op til klassen, fandt jeg ud af, at matematiklærerinden hav

de haft ret. Klassen var som den plejede. Som sædvanligt havde den prø

vet på at låse mig ude, og som sædvanlig lod den mig lige få tid nok uil 

at finde nøglerne frem, inden en behjertet sjæl, den flinke og altid våg 
forts.
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ne Olav, der sad lige inden for døren åbnede den for mig.

Så begyndte timen, en dansktime, det vil sige, først skulle jeg selv - 

følgelig have rejst et par borde og en 5-6 stole, som spærrede min vej 

op til katederet. Mens jeg stod og baksede med bordene, tilbød en af 

drengene, Peter Keldsen, at hjælpe mig, et tilbud jeg tog imod med glæ

de . Imidlertid lykkedes det Peter Keldsen at vælte 3 andre borde under 

sine anstrengelser, hvorfor jeg selv overtog resten af arbejdet.

Velankommet op bag katederet, dykkede jeg ned i skuffen for at hen^e 

danskbogen frem. Den var der ikke. Straks tilbød en anden af drengene, 

Søren Bloksten, at jeg kunne låne 'hans. Ja, han så ligefrem lykkelig ud 

ved at kunne hjælpe mig. Først længere henne i timen forstod jeg hvor - 

for. Da han jo ingen bog havde, følte han sig heller ikke forpligtet 

til at følge med i undervisningen, hvorfor han havde sat sig til all læ

se intenst og med røde kinder i sidste nummer af "Mit livs novelle" . 

Nå, vi kom igang med timen,efter at jeg først havde forhørt mig hos en 

af de sædvanligvis troværdige piger, Mari-Ann, om hvad jeg havde givet 

dem for i sidste time. Så snakkede jeg løs de næste ti minutter, idet 

klassen som sædvanlig ikke.havde læst deres lektie, og jeg syntes selv, 

at det hele var begyndt at gå meget godt, da timen pludselig blev af - 

brudt af en infernalsk ringen fra Magnus's taske. Op af tasken halede 

han et elektrisk vækkeur forbundet med et batteri ved hjælp af en masse ■ 

ledninger. Samtidig forsikrede han, at det skam ikke havde været hans 

mening at forstyrre mig. Apparatet var beregnet til brug i klassens næ

ste time, hvor de skulle have hr. Aldrigdag til fysik. Magnus havde1 kun 

startet det for at vække Simone Lonesen, som var faldet i søvn ved bor

det bag Magnus, og som nu forstyrrede ham i at følge undervisningen ved 

sin snorken. Var der noget, Magnus ikke kunne lide, så var det at blive 

forhindret i at tilegne sig den viden, der flød fra de forskellige læ

reres mere eller mindre velklingende taleorganer.
forts.
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VI var nu nået så langt, at jeg mente, at der nu måtte en variation 

til i undervisningsformen, hvorfor jeg ville benytte mig af tavlen. 

Dette blev imidlertid noget besværliggjort ved, at tavlen var over

målet, dels med tegninger lavet af klassens hurtigtegnere Janus og 

Petrus, og dels med nogle forsøg på at skrive tysk, hvormed klassens 

håb i tysk, Frederik Nielsen, havde prøvet på at dupere klassens tysk

lærerinde fru Harve-Petersen i første time. Forsøget var resulteret.!, 

at fru Harve-Petersen var ankommet til lærerværelset i delvis skaldet 

tilstand, idet hun under Frederiks forsøg på at overbevise hende om 

sin kunnen, kun havde reageret på én måde, nemlig ved at rykke sig for

tvivlet i håret.

Det med Frederiks tyske, brød jeg mig dog ikke meget om at se, idet jeg 

selv året før havde haft klassen til tysk. Jeg var imidlertid efter det 

første år blevet sat fra den bestilling, da man fandt ud af, at mine 

kundskaber i tysk, var om muligt endnu ringere end Frederiks. Jeg er 

dog stadig af den overbevisning, at det sagtens kunne være gået godt, 

hvis jeg ikke havde haft det uheld, at en af eleverne havde en far,der 

var tysklærer; og uheldigvis troede denne elev mere på sin fars over

sættelser end på mine.

Nå, efterhånden fik jeg dog visket tavlen delvist ren med den sidste 

serviet i servietholderen. Tavlesvampen var nemlig forsvundet, ingen 

vidste rigtigt hvordan, men Jens Havrekorn mente dog, at han havde set 

den flyve op ad gangen efter en elev fra parallelklassen. Det, der un

drede mig mest, var at svampen, ifølge samme Jens, fløj fuldkommen af

sig selv, fuldstændig uberørt af elevhænder.

Jeg gik nu over til at tegne en kurve, der skulle illustrere spændin -

gen i det stykke litteratur, vi var ved at gennemgå. Kurven var svær

at tegne, da den skulle have mange højdepunkter, idet stykket efter 

min mening var særdeles spændende, selv om Gretchen i midterrækken på- 

tod, at hvis hun skulle tegne kurven, så ville den, efter hendes spæn- 

forts
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dingsbegreber komme til at ligge under X-aksen.

Nå, altså bedst som jeg stod og prøvede på at koncentrere mig, ble^ jeg 

afbrudt af et frygteligt hyl fra vinduesrækken. Mit blod stivnede, og 

jeg vendte mig langsomt, idet jeg ventede det værste. Det var nu ikke 

så slemt. Det, der var sket, var, at Nille Tømmermand Mettesen havde væ

ret ved at forberede sig til det tilstundende spisefrikvarter, hvorfor 

hun havde afført sig sit nakketræk. Imidlertid’havde hun ikke holdt rig

tigt fast på trækket , og det var derfor som et projektil faret ned largs 

rækken og havde ramt en pige på det bageste bord lige i øjet. Denne, pi

ge, Inger, var faldet besvimet om, men vi blev enige om, at når uheldet 

skulle ske, var det nok den bedste, trækket kunne ramme, idet Inger hav

de en tvillingsøster Benedikte i klassen. Vi havde aldrig kunnet kende 

forskel på de to, men da Inger nu sansynligvis ville komme til at gå 

rundt med et blåt øje, var det problem jo løst. I hvert tilfælde for et 

stykke tid.

Da jeg efter at have fået Inger samlet op og sendt til skolelægen, ville 

jeg gøre min kurve færdig, men blev afbrudt af klokken, som ringedeJtil 

spisefrikvarter. Ud af døren for mælkeduksene Peter Hansen og Grete, og

da de kom tilbage, måtte jeg i mit stille sind konstatere, at klassens 

matematiklærerinde, fru Simone, havde omgåedes lidt letfærdig med sand

heden, idet hun udtalte, at klassen var, som den plejede. Mit indtryk 

af den var, at det var gået tilbage for den, for under uddelingen af mæl

ken lykkedes det kun at smadre én lampekuppel samt at oversprøjte lo ele

ver . - løvrigt glæder jeg mig til, at man i forbindelse med skolebespis

ningen begynder at uddele tørmælk.

Da eleverne nu var godt igang med en beskæftigelse, som de virkelig hol

der af, nemlig at mæske sig med leverpostejerne, benyttede jeg lejlig - 

heden til lige så stille at bortfjerne mig til lærerværelsets relative 

ro, for der at ruste mig til næste times strabadser over en tre-fire kop

per kaffe og en basse.

■oooo
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Skolekommissionen har ansøgt om byrådets og amtsrådets godkendelse af

følgende daglige undervisningstid i skoleåret 1973/74 :

7 uger : 33 uger :

13.8. - 28.9-ind. l.lo. - skoleåret ud

1. lektion .... 8.00 - 8.5o 8.00 - 8.45

2. — • • • • 9.00 - 9.5o 8.55 - 9.4o

3. lo.oo - lo.5o 9-5° -

(incl. elevernes spisepause

i begge perioder)

lo.4o

4. .... 11.10 - 12.00 ll.oo - 11.45

5. .... 12.10 - 13.00 11.55 - 12.4o

6. .... 13.10 - 14.00 12.50 - 13.35

7. — • • • • 14.10 - 15.00 13.45 - 14.30

8. — .... 15.10 - 16.00 14.4o - 15.25

Børnehaveklassernes mødetid:

1. hold 8.00 - lo.5o 8.oo - lo.4o

2. hold 11.lo - 14.00 ll.oo - 14.oo

■ooooooo
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Peertagegisk

Lærerne ved Rundhøjskolen 

har igen i år været på pæ

dagogisk week-end, denne 

gang i Vork ved Vejle.

Hytten i Vork.

J. Boes.

Opholdet var todelt, således at lørdagen 

var afsat til undervisning ved seminarie

lektor J. Boes, Silkeborg og søndagen til 

drøftelse af mere interne ting .

---- ooo------- forts.




