
Vi ved, at du har travlt, især i disse tider. Men vi er også sikre på, at du kan finde tid til at mødes 

med os i en times tid. Vi har brug for at fremføre vore bekymringer og redningsforslag over for dig 

personligt. Vi har brug for en oprigtig drøftelse. 1.000 forældre, 570 elever og mange flere venner, 

bekendte og lokale med tilknytning til Rundhøjskolen har brug for din hjælp.

Tusinder af borgeres og et helt lokalområdes fremtid står på spil, når du og dine byrådskolleger nu 

skal afgøre, om I vil tvangsflytte Rundhøjskolens elever og udskrive en ekstraregning til kommunens 

skatteydere på ca. 20 millioner kroner til nye skoleveje og nye lokaler for at splitte en velfungerende 

elev-, forældre- og lærergruppe i atomer.

Eller om I hellere vil bevare Rundhøjskolen og finde en alternativ placering til Center 10, som vi har 

påvist muligheden af og anvist både økonomiske og praktiske løsninger til på en af de mange skoler 

i kommunen, der i forvejen har tilstrækkeligt med tomme lokaler. Om I vil fastholde Rundhøj  skolens 

undervisningskvalitet og den ubestridelige integrationspolitiske og socialpolitiske fremgang, om-

rådet har oplevet, ikke mindst takket være skolens centrale rolle. Valget er jeres.

Og vi glemmer ikke – heller ikke skolens venner. 

Rådmand Kristian Würtz anerkendte vores skole i rosende vendinger så sent som i januar 2012: 

»Det er svært at lave en direkte copy-paste til resten af kommunen, men de gode erfaringer fra 

Rundhøj skal vi sørge for, at naboen stjæler.« (Lokalavisen Aarhus, 11.1.2012). 

Vi er helt enige. Og I må hjertens gerne stjæle Rundhøjskolens ideer. Men stjæl ikke vores skole ...!

Forældregruppen på Rundhøjskolen glæder sig til at høre fra dig – og forhåbentlig til at mødes med 

dig hurtigst muligt.

Denne annonce er betalt af FOLF, Rundhøjskolens Forældre- Og LærerForening

DET ER HELT FORKERT
AT LUKKE RUNDHØJSKOLEN

Kære borgmester 
Vi har brug for din hjælp!


