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JØRGENS
HJØRNE

I løbet af juleferien er skolens lange 
gang blevet sat i stand efter div. 
vandskader og anden slitage.

Desværre har dette medført at det 
store vægmaleri, som var fremstillet 
af skolens elever og kunstneren Peder 
Stougaard, blev malet over.

For at sætte kulør på gangen igen har 
en gruppe af skolens lærere derfor sat 
sig sammen for at give et oplæg tii en 
ny kunstner, som vi så kan engagere 
til projektet: KUNST PÅ DEN 
LANGE GANG.

I de kommende år skulle vi så gerne 
kunne komme igang med at få male* 
klasselokalerne. skiftet gardiner og 
repareret gulve. Del: er en bekostelig 
affære, som vi selv skal finde penge 
til indenfor vores konti til indvendig 
vedligeholdelse og inventar. K

Men et er, at vi kan male og sætte 
istand. Et andet er, at vi samtidig må 
arbejde med at lære børnene af passe 
på bygningerne og inventaret Dette- 
område vil også tave vores bevågen
hed fremover, og jeg satser i dea 
forbindelse meget på, at I som 
forældre bakker os op, når vi sætter 
krav til det enkelte barn om at holde 
orden, rydde op og passe på tingene.

Når dette skoleblad udkommer er vi i 
fuld gang med at indskrive børn til 
de kommende børnehaveklasser.
Via de tal, vi har modtaget fra 
skolevæsnet, kan jeg se, at det meget 
omtalte fødselsboom nu slår igennem 
her på stedet. Vi kan derfor se frem 
til at skulle tave to gode og store 
hold i vores bh.kl. efter ferien, og på 
den måde er forslaget fra 1990 om 
nedlæggelse af Rundhøjskolen blevet 
gjort endegyldigt til skamme.

I skrivende stund ved vi ikke, hvorle
des de nyindskrevne børn bliver 
fordelt på skolefritidsordning og 
fritidshjem, idet dette fra og med 
denne indskrivning er blevet lagt ud 
til afgørelse i et fællesudvalg bestående 
af repræsentanter fra fritidshjem, 
skoiefritidsordning, pladsanvisning og 
undertegnede.
Men et er sikkert: Der skal tilbydes 
plads til alle de børn, som er tilmeldt 
inden den 1. marts.
Læs mere herom inde i bladet.

Netop i denne tid er vi meget optaget 
af at beregne konsekvenserne for 
lærerne i forbindelse med, at der 
bliver gennemført ændring af tjeneste
tidsreglerne.

Ud over at lærerne nu overgår til at 
være kommunal ansatte i stedet for 
statsansatte, vil der ske ændringer, 
som får betydning for den ugentlige 
undervisningstid, forberedelsestid og 
tiden til øvrige opgaver.

Mange honorarer og og reduktioner i 
undervisningstiden er forsvundet, og i 
stedet bliver der fremover bLa. ekstra 
tid til alle klasselærere.

Opgaver, som ligger ud over under
visningen og forberedelsen såsom 
lejrture, kurser, pasning af faglokaler, 
forældremøder, skolefester, klassefe
ster, koncerter, samtaler, udflugter 
O.S.V., stal fremover tælles op i et 
vist omfang og gøres regnskab for.

Hvilke konsekvenser, det kan få for 
dagliglivet med klasserne, tan vi ikke 
vide i dag. Men det er klart for mig, 
at det kommende skoleår bliver et 
”forsøgsår1', hvor vi må prøve at finde 
nogle hensigtsmæssige måder at 
håndtere de nye regler efter, til gavn 
for både tarere, børa og forældre.

Jørgen Gaarde
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Nyt fra de unge ....om de 
unge

Vi har spurgt 2 piger fra vores egen klasse, 
om hvordan de synes ungdomsskolen er:

Line har gået til porcelænsmaling, men er 
holdt op igen. Vi har spurgt hende hvorfor? 
“Jeg holdt op fordi vi lavede de samme ting 
hver eneste gang. Vi lærte ikke noget og 
fik ikke rigtig nogen undervisning, det 
koster ellers ikke noget. Kun hvis vi vil lave 
noget stort, skal man give lidt selv.

Jeg er lige på grænsen med alderen, man 
skal mindst være 14 år eller gå i 7. klasse. 
Når man bliver 18, bliver man smidt ud.

“Vi er omkring 8 - 9 stykker på mit hold. Vi 
synes alle, at det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt, 
det er fordi vi laver noget forskelligt hver 
gang. Vi laver alt muligt indenfor kosmetik, 
hud -og hårpleje - i det hele taget 
skønhedspleje”.

Vi spurgte hende til sidst om drenge kan 
gå til det, og hun svarede:
“Nej, for jeg regner ikke med at drenge vil 
gå med sminke, men hvis de har bumser, 
så kan det godt være, at de vil komme de 
gange, hvor vi renser hud. Næste gang 
skal vi have neglekur eller sådan noget”.

Bøme -og ungdomsredaktionen 
Bettina og Kathrine 7. kl.

Det er ikke ligesom en almindelig skole. 
Det er frivilligt og kun om aftenen".

Anna går til skønhedspleje, og det er vist 
noget helt andet end porcelænsmaling, så 
vi lader hende selv fortælle:

FOLF -

Er det din klasse, der skal have 
prisen i år ?

For 4. Gang uddeles FOLF - prisen og igen 
i år består den af et indrammet billede.
Prisen gives til en eller flere klasser, som i 
årets løb har udvist et særligt godt initiativ, 
det kan være godt kammeratskab, en sjov 
teaterforestilling, miljø i klassen, en 
spændende udstilling osv..

Har du et godt forslag så kontakt en af os 
fra FOLF eller skolens kontor snarest, så I 
kan komme i betragtning.

FOLF
Inge Lindrup.

Skolebladet



Rundhøj dagen

Alle, der har lyst til en sjov oplevelse, indbydes hermed til mede:

TIRSDAG DEN 9/2 KL. 19.30 FA LÆRERVÆRELSET

Vi vil her nedsætte de grupper, der skal forberede Rundhøj-dagen.
Den enkelte gruppe skal undersøge muligheder, planlægge, lave aftaler osv., og der 
regnes med ca. 3-4 møder i hver gruppe i løbet af foråret.

Hvis du gerne vil medvirke, men ikke kan deltage i mødet, så ring til Jørgen 
Hoffmeyer (86 119750).

I det følgende gives en oversigt over Ideer til arrangementets grundlag og indhold :

1. Overordnede rammer for arrangementet

Alt overskud fra arrangementet fordeles ligeligt mellem skolen. FOLF og ADDIT.

Arrangementet afholdes lørdag den 28/8 eller 4/9 fra kL 13.00 til ud på aftenen, og 
det foregår hovedsagelig udendørs i skolegården og på græsbanen.

Målgruppen er børn, forældre og lærere på Rundhøjskolen samt beboere i Rundhøj 
og omegn. Blandt hovedideerne er at forbedre sammenholdet 1 Rundhøj og at 
forbedre Rundhøj's image.

2. Arbejdsgrupper/aktivlteter

Fælles aktiviteter / scene (Bodil Hvid, Karin Kadin) :
- Optræden ved Arhus sportsdanserforening.

- Optræden ved karateklub (slå mursten eks.)

- Rundhøjblæserne

- CF-demonstration (slukke en brand/finde præmier 1 skumbad)

- Nedfiring fra skoletag

- Optræden af gøglerskolen

- Sætte en Guiness-rekord for børn

- Amerikansk lotteri (evt. med indsamlede effekter fra Rundhøj)

- Auktion for åbent tæppe (evt. malerier)

- Kåring af 'Rundhøjs stærkeste mand'

- Kåring af 'Miss Rundhøj'

- Bedste udklædning

- Tovtrækning lærere - forældre (evt. boligforeninger)



Lokale aktiviteter (Lars Nielsen, Inger Bruhn) i
- Ponyridning (mindst 2 ponyer)

- Børnedyrskue

- Kræmmerboder 10-15 stk.

- Tombola

- Minitivoli

- Udstilling ved lokale handlende

- 'Skyd ned i vandet' maskine

- Mærkelige cykler

- Ringridning pi moon-cars

- Sæbekassebilvæddemil med deltagergebyr og præmier

- 'Tarzan-land' eller 'Den ultimative sørøver-leg'

- 'Det muntre køkken' (effekter indsamles lokalt)

- Flødebollemaskine

- Tegnefilmsshow

- Spillerum med PC-spll

- Udstilling med områdets historie (Vagn Jensen)

Mad og drikke (Jørgen Hoffmeyer) r
- To boder/vogne til salg af fadøl

- To boder/vogne til salg af pølser av, og sodavand

- To boder til salg af æbleskiver, candy-floss, slik-æbler, slik og 
sodavand

- Salg af helstegt lam, pattegris og okse på spyd samt vin

Annoncering mv. sponsorer (Ole Åkjsr) i
- Der laves et program for dagen med bidrag fra sponsorer

- Der laves en plakat

- Praktiske foranstaltninger vedr. evt- entre 

- Byttepenge samt indsamling og opbevaring af penge ved arrangementet
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Nyt fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen ønsker alle et Godt 
Nytår.

Fra dagsordenen til møderne i december 
og januar er det relevant at nævne 
følgende punkter:
Evaluering: På baggrund af den såkaldte 
“Malling” sag vedrørende evaluering, som 
ud

indgående blev diskuteret i dagspressen, 
ønskede skolebestyrelsen at få udarbejdet 
nogle overordnede principper for 
evaluering på Rundhøjskolen.
Emnet har været drøftet indgående på 
møder i pædagogisk råd og i 
skolebestyrelsen, og vi er nu nået frem til 
følgende formulering:

For at styrke samarbejdet mellem skole og hjem og for at fremme 
samarbejdet omkring den enkelte klasse, fore- • 
lægges lærernes planer og mål for skoleårets faglige og sociale 
udvikling for klassens forældre på et forældremøde, hvor forældrene får 
mulighed for at bidrage med Ideer og forslag samt tilkendegive deres 
opfattelse af forventninger til årets arbejde I klassen.

Lærernes evaluering af arbejdet I og med klassen forelægges 
forældrene, og det faglige og sociale udbytte af årets undervisning og 
samvær diskuteres og drøftes.

Ovennævnte principper vil på lignende vis finde anvendelse i SFO.

Dette må betragtes som nogle 
overordnede principper, den praktiske 
udfyldelse Af disse rammer kan finde sted 
på mange måder og vil forhåbentlig kunne 
ske i et nært samarbejde mellem lærere, 
pædagoger og forældre-
Desuden vil der selvfølgelig stadig finde 
samtaler, hjemmebesøg o.i. omkring den 
enkelte elev.

spørgeskema: Skolebestyrelsen har 
godkendt, at eleverne i 9. klasse får 
udleveret et spørgeskema vedrørende 
“Ung I Århus”. Den foretages af Institut 
for Epidemiologi og Socialmedicin på 
Århus Universitet.
Intentionen er, at undersøge hvordan en

hel årgang unge lever og har det, bl.a. 
deres sundhed og vaner - og hvordan de 
udvikler sig. derfor vil undersøgelsen blive 
fulgt op om nogle år. Deltagelse i 
undersøgelsen er frivillig. Inden eleverne 
skal udfylde spørgeskemaerne vil også 
forældrene blive grundigt informeret. 
Skolebestyrelsen håber, at mange elever 
vil deltage, da formålet er at få en viden, 
der kan bruges til at skabe bedre forhold 
og større sundhed for børn og unge.

I skrivende stund venter landet spændt på 
en afklaring af den politiske situation, den 
vil formodentlig også få stor indflydelse på 
revisionen af folkeskoleloven, men mere 
herom senere.
Inge Daugaard

Skolebladet
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Nyt fra SFO “Hanegal”
I den kommende tid vil alie forældre med 
børn i bhv. -1. - 2. og 3. klasser sædvanen 
tro biive spurt om deres ønsker vedrørende 
brug af skolefritidsordningen i det 
kommende skoieår. Tidsplanen (som er 
hentet fra SFOinfo nr. 7) biiver som 
nedslående:

FÆLLES TIDS- OG HANDLINGSPLAN for optagelse af
BØRN I SKOLEFRITIDSORDNINGER OG FRITIDSHJEM M.FL. I SKOLEÅRET 1993/94

1. Medio januar 1993 Indskrivningsbrev vedlagt folder “Pasningstilbud til 
skolesøgende børn i Århus Kommune" udsendes til 
forældrene.

2. Indskrivning’ til skole 
den 3. og 4. februar 
1993

Ved indskrivningen får forældrene udleveret ansøgnings
skema til skolefritidsordning, fritidshjem og integreret insti
tution. Endvidere modtager forældrene oversigt over pas
ningstilbud i skoledistriktet udarbejdet af skolen og institu
tionerne i distriktet.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til pladsanvis
ningen inden 1. marts 1993.

Pladsanvisningen udarbejder en oversigt over forældre
nes ønsker om pasningstilbud og fremsender denne til sko
len, institutionerne, Børn og Unge-Sektoren og Skolefritids
afdelingen.

3. Visitation
Februar/;marts

Pladsanvisningen vurderer sammen med daginstitutionerne, 
hvor mange ledige pladser, der forventes at blive til børn i 
kommende 0.-3. klasser 1, august 1993.

Deadline 'den 23. februar
Skolebladet
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4. Ultimo marts

5. Tilbud om optagelse 
ultimo april/

primo maj

Børn i børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse, der ikke har 
kommunal pasning, forespørges af skolen i et samarbejde 
med pladsanvisningen, om de ønsker plads til næste skoleår. 
Ligeledes spørger skolen børn i børnehaveklasse, 1. klasse og 
2. klasse, der allerede er optaget i skolefritidsordningen, om 
de ønsker at udmelde sig af skolefritidsordningen (med svar 
inden fastsat frist). Hvis ingen reaktion regnes med fortsat 
optagelse.

Pladsanvisningen inviterer institutionerne og skolen til 
koordineringsmøde, hvor visitationen foretages. Ved visita
tionen tages der hensyn til forældreønsker, søskendeforhold, 
kammeratskabsrelationer, mulighed for klassedannelser 
m.v. efter lokal aftale. (Henvisning til Pladsanvisningens 
instruks, red.)

I tilfælde af uenighed om visitationen forelægges sagen 
Børn og Unge-Sektoren og Skolefritidsafdelingen.

Forældre, hvis barn tilbydes en plads i skolelefritidsordnin- 
gen, modtager et oplysningsskema og opaigelsesblanket fra 
skolen. Børn, der tilbydes plads i fritidshjem eller integreret 
institution, modtager oplysningsskema og opsigelsesblanket 
fra pladsanvisningen.

Skolen og pladsanvisningen fremsender tilbud om 
optagelse samme dato herunder samme svardato.

9. Venteliste

6. Medio maj Er der ledige pladser i fritidsordningerne inden for 
normeringsintervallet, tilbydes de børn i 4. klasse.

Pladserne tilbydes af skolen i samarbejde med pladsan- 
visningen.

7. Opsigelse af børn i 
kommende 4. klasser 
Ultimo maj

Skolen udfylder og fremsender “opsigelsesskema”, for de 
børn, som der ikke fortsat er plads til og derfor skal udmel 
des af skolefritidsordningen (^administrativ udmeldelse), til: 
Børn og Unge-Sektoren, Forældrebetalingen.

8. Tilflyttende børn Tilflyttende børn fra private skoler skal optages under 
forudsætning af, at de ikke tidligere har modtaget tilbud om 
optagelse for det pågældende skoleår.

Tilflyttende børn fra andre kommuner skal optages.

Ventelisten forvaltes i samarbejde mellem skolen, institutio
nerne og pladsanvisningen.

Foraldrene kan efter optagelse på institution eller 
i skolefritidsordning fortsat ønske optagelse på en anden 
insti tu tion.

Ønskes et barn overflyttet, kan det ske inden for 
rammerne af det lokale samarbejde jfr. afsnit 4. Forældrene 
orienteres om mulighederne herfor.

Går barnet i skolefritidsordning, og ønsker forældrene 
et pasningstilbud til barnet efter 3. klasse, skal barnet 
skrives på venteliste til fritidshjem senest 1. marts det år, 
barnet går tid af 3. klasse.

SkotetSadef


