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RUNDHØJSKOLEN
forældre- og lærerforeningens blad &

NR. 56 SEP. 1981

Hurtigere kontakt

bedre kontakt!!

Så er vi på gaden med den første udgave af "Rundhøjskolen" i 
ny skikkelse - nr. 56 i rækken. Navnet holder vi fast ved, - 
men som man hurtigt kan se, er bladet blevet både tyndere og 
hurtigere. Vi håber, det vil betyde bedre kontakt og mere ak
tuelle oplysninger. - Vi har brug for bladet som et bindeled 
mellem skole og hjem.
Bladet vil for fremtiden udkomme den første onsdag 1 hver må
ned. Samtidig indfører vi nogle faste rubrikker, hvor skolens 
forskellige organer kan komme til orde. Desuden opfordrer vi 
alle, der har ros eller ris, forslag eller kommentarer eller 
oplevelser at berette om, til at skrive til bladet. Det gæl
der både forældre, elever, lærere og andre.
Redaktionen består p. t. af Lena Jensen og Rolf Carl fra For
ældre og Lærerforeningen, Ejvind Post og Lene Sepstrup fra 
skolenævnet, Claus Møller, 9b, fra elevrådet,og Bente Andersen 
og Peter Pedersen repræsenterer skolens lærere og ledelse. 
Hver af os samt skolens kontor modtager indlæg - med glæde'. De 
skal være skolen i hænde senest en uge før udgivelsesdagen, der 
der som nævnt er den første onsdag i hver måned. 
Tag qodt mod bladet*.
Læs det! - Kommentér det*. - Brug det!

På bladudvalgets vegne 
Lene Sepstrup
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PP-nyt
Det nye skoleår er godt startet. Der 
er ikke sket ændringer i lærerperso
nalet. VI har mistet en klasse, idet 
tre 9.klasser er blevet til to 10. 
klasser. Elevtallet er nu 444’. Vore 
tre 3. klasser er allerede dømt til 
sammenlægning næste Ar. Det må vi se 
at forberede på bedste måde. Kun på 
7., S. og 9. klassetrin er der kommet 
nye elever til. Børnehaveklasserne er 
nu på 20 elever hver.
Der forestår nu en god, lang arbejds
periode til efterårsferien. Den afbry
des kun af lej rskoler på 5. og på 9. 
klassetrin:
9a og 9b har været i Rjadhus Klit ved 

Vesterhavet.
5b har været på Hjarnø.
5/6 læseklasse har været på Bornholm, 
og 5a skal til Bornholm i næste uge.
Desuden skal de elever, der går i 6. 
klasse og opefter, deltage i Århus-, 
skolernes fælles idrætsdag onsdag d. 
9. september. De elever fra klasser
ne her, der ikke direkte deltager i 
konkurrencerne, skal deltage i et 
fælles kondiløb.
Endelig er der torsdag d. 10. sep
tember skolemusik-festival i Rund- 
højhallen, hvor hele 10 skolers kor 
og orkestre og musikgrupper delta
ger. Her fra skolen er vi repræsen
teret ved Rundhøj Blæserne. Der ven
tes meget stort tilskuerbesøg denne 
aften. Billetter kan ikke købes di
rekte, men udleveres gennem de del
tagende gruppers ledere. Se iøvrigt 
dagspressen herom.
Vi tumler for øjeblikket med skole- 
gårdens færdiggørelse. Der er plan
lagt en snakke-hyggekrog omkring 
flagstangen med faste borde/bænke 
og en beplantning. Men der knytter 
sig en del mindre heldige forhold 
hertil: Vind fra nordvest, regn og 
sne og andet , som gå brugen noget 
problematisk. Vi spekulerer derfor 
meget på, om de penge, der er afsat, 
kunne anvendes på en bedre måde. Go
de forslag her modtages med stor tak
nemlighed! Henvendelse: Kontoret.
VI får praktikanter fra Marselisborg 
seminarium i perioden 8. - 25 septem
ber. Dette er et nødvendigt led i de 
Kommende læreres uddannelse, så jeg 
oeder om, at man tager godt imod den 

og hjælpre dem på bedste måde. Det 
kommer jo i den sidste ende skolen 

til gode igen!
Sidste skoledag før ferien blev gjort 
festlig derved, at vi alle sammen sam
ledes i hallen og sang skoleåret ud og 
ferien ind. De sangblade, som elever
ne fik, skulle de gemme, - også for at 
de kunne se, hvornår og hvor de skul
le møde efter ferien. De skulle så put
te bladene i en dertil indrettet kas
se på Vagn Jensens kontor, og derefter 
ville der blive trukket lod mellem dem 
om en række bogpræmier, skænket af bog
handler Pors. De heldige her blev:
Ellers vil jeg hermed byde det "nye" 
blad velkomment og håbe, at det ma be- 
vise sin nødvendighed og eksistensbe
rettigelse i tiden fremover. Men det 
lever - og dør! - af folks skrivelyst 
- eller mangel på samme.
- Så har man et eller andet omkring 
skolen, som man vil ud med: Ros eller 
kritik, gode ideer eller ønsker, må
ske sjove hændelser eller anekdoter 
fra skolen jgerne med tegninger og' : 
lignende!) - så er stedet heri!
På Ellen Knudsens kontor står der en 
lille kasse til det samme brug; her 
lægger man blot sine store eller små 
bidrag, så er det med i det næste num
mer af bladet, der udkommer hver før
ste onsdag i måneden!
Vi siger på forhånd tak!
- og god arbejdslyst til store og små 
i det nye skoleår!

PP

Nævns-nyt
Skolenævnet siget velkommen til al
le forældre til et nyt skoleår og 
håber på et godt samarbejde omkring 
mange aktiviteter. Især velkommen 
til de nye forældre, som 3 fra næv
net mødte en del af til skolens in
troduktionsmøde for nye forældre. 
Her præsenterede vi os som foræl
drenes tillids- og kontaktpersoner 
og fortalte kortfattet om nævnets 
funktion og arbejde., I den lille 
bog med oplysninger om skolen, som 
alle hjem har fået, kan man se, 
hvilket nævnsmedlem der er tilknyt
tet ens barns klasse, og som man 
altså kan trække særligt på. Benyt 
jer af det'.
Vi har endnu ikke holdt vores før
ste månedlige møde, men der er en 
sag fra sidste år, som igen er ak
tuel, og som jeg vil trække frem 
til oplysning for de ny forældre.
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Skolerne i Arhus kan søge om at 
komme med i en skolepasningsord
ning, som går ud på, at en eller 
flere skoleassistenter (der ikke 
behøver at have pædagogisk uddan
nelse) i et egnet lokale på skolen 
kan tage sig af de mindste børn, 
både før og efter skoletid. Fore
løbig er 5 skoler tilknyttet, og 
ansøgninger indkaldes nu til næste 
skoleår. I nævnet mener vi, at vi 
i stedet for en stærkt tidsbegræn
set, aldersbegrænset og pædagogisk 
ikke tilfredsstillende skolepas
ningsordning hellere ser en udvi
delse af åbningstiden på den pæda
gogiske legeplads, som ligger li
ge op ad skolen. Det er altså vore 
modforslag, for selvfølgelig eksi
sterer der (et behov for pasning 
uden for skoletiden udover det, 
som forældrene og de få fritids
hjem i området kan opfylde.
Nævnets møder i efteråret ligger 
den 7. sept., 12. okt.,12. nov. og 
lo. dec. Møderne er lukkede, men 
bladet vil bringe referater fra 
dem. Desuden deltager et eller 
flere medlemmer af nævnet som re
gel i lærerrådsmøderne.
Efter kommunevalget i november 
skal der ifølge reglerne afhol
des valg til skolenævnene. Det vil 
foregå i februar, sådan at det ny 
nævn starter 1. marts. Det gamle 
nævns arbejde kommer derfor bl.a. 
til at bestå i at lægge op til et 
godt valg, der kan samle så mange 
forældre som muligt.

Lene Sepstrup 
sekretær for skolenævnet

Forældre-nyt
Forældre- og lærerforeningen har 
længe ytret ønske om at få en el
ler anden form for børn-voksen- 
undervlsning, så at hjemmene også 
i fritiden kunne samles på skolen. 
I øjeblikket har vi sendt en med
delelse med eleverne hjem for at 
se, om der skulle være tilslutning 
nok, eller om der var andre inter
esser, man kunne tænke sig. Det er 
vi meget åbne overfor. Til at 
starte et hold kræves tilslutning 
af minimum 12 deltagere. Man skal 
selv betale materialer og 1/3 af 
lærerlønnen.
Vi håber på god tilslutning!

I løbet af september måned udsen
der vi girokort til kontingent for 
året 1981/82. Tag vel imod dem - 
og benyt dem til formålet.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Add it-nyt
Hvis det ikke allerede er kendt, 
vil vi her fortælle, at der i Ad- 
dit-Rundhøj for øjeblikket bliver 
foretaget en ombygning, således at 
vi får to toiletter og to bruseka
biner i stueetagen. Dette er et 
projekt, som vi og mange af lejer
ne længe har ønsket. Ombygningen 
er ikke gået helt efter planerne, 
i og med at det har trukket noget 
ud, hvilket har været til nogen 
gene for lejerne.
Dette beklager vi naturligvis, men 
håber samtidig at disse lejere sta
dig vil benytte Addit-Rundhøj.
Det skal samtidig oplyses, at vi i 
"Styrelsen" har set os nødsaget 
til at hæve lejen med ca. lo-15% 
fra 1.1.82.

Efterårsvandring søndag den 2o.9. 
Igen i år vil vi under ledelse af 
skovfoged Leif Madsen vandre et 
par timer i skoven ved Addit.
Der vil være afgang fra p-pladsen 
ved skolen kl. 9.3o med bus, og 
prisen vil blive lo kr. pr. delta
ger, dog højst 25,oo kr. pr. fami
lie .
Efter turen i skoven spiser vi vo
res medbragte mad (øl og vand kan 
købes). Styrelsen byder på en kop 
kaffe, og der vil blive mulighed 
for børn og forældre til at spille 
böld og lign.
Afgang mod Arhus kl. ca. 15,oo.
En af de nærmeste dage får børnene 
en tilmeldingsseddel med hjem, så
ledes at vi kan bestille bus efter 
antallet af deltagere.

Venlig hilsen 
Styrelsen Addit-Rundhøj

- og på gensyn den 2o.9. kl. 9,3o.

ED O
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Elev-nyt
5b*s tur til Hjarnø;

Mandag d. 24.8. kl. 9,00 tog vi af 
sted til Glud museum. På Glud mu
seum så vi en masse gamle huse, 
møllehjul og gamle redskaber. Vi så 
også et hus fra Hjarnø.
Kl. 11,00 kørte vi til Snaptun,hvor 
vi skule sejle fra. Da vi kom til 
Hjarnø, fandt vi vores kro, hvor vi 
skulle bo. Da vi havde været der i 
ca. 2 timer, skulle vi gå en tur ø- 
en rundt (næsten). Vi havde disco- 
tek om aftenen.

Tirsdag var vi ude og snakke med. 
folk på Hjarnø. Vi var også ude at 
se nogle bondegårde. På gårdene så 
vi kattekillinger, køer, grise og 
høns. På den ene bondegård var der 
fyldt med svalereder. Vi så også 
den gamle skole. Da det blev aften, 
skulle vi på skattejagt.
Onsdag var vi ude at se kirken.Den 
er ikke ret stor. Den kan stå tre 
gange i Holme kirke. Öjarnø..kirke 
er.dobbelt så pæn som Holme.kirke. 
Da vi havde set kirken, sejlede vi 
hjem. Vi var hjemme kl. 14,45. Vi 
havde en god tur til Hjarnø.

Andet nyt
INTERESSEGRUPPER:- - - - -
SÅ ER DET TID FOR TILMELDING TIL INTERESSEGRUPPER .

Læderarbejde starter mandag d.7.sept. kl.lB~2o i formning.

Skak starter onsdag d.9.sept. kl.l8-2o 1 B 1.

Sammenspil er allerede startet d.l.sept. kl.16.30-18.

Det er gratis at være med, men du skal tilmelde dig pA kuponen 
nedenfor. De forst tilmeldte er sikre pA at komme med, sA meld 
dig, sA hurtigt du kan.
Kuponen afleveres pA viceskoleinspektørens kontor.

Da læderarbejde er risikobetonet, er det kun Åbent for elever 
fra 7. til lo.kl.
Indmeldelsesgybyr: lo.kr.

klip ------------------------------------------------------------ '----------------------------------------------------

Undertegnede tilmelder min søn/datter

til Interessegruppe i_________________________________________________

underskrift


