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Så tager vi hul på 2. halvdel af 
skoleåret, og som det første vil 
jeg gerne ønske alle til skolen 
knyttede et rigtig glædeligt nytår.

Det første, der skal ske, er, at vi 
nu starter planlægningen af de nye 
skoleår. Her er jo først usikker
heden om klassesammenlægningen i 
3. kl. det, som nu skal finde en 
afklaring. Jeg kan oplyse, at hen
vendelsen fra 3c1s forældre har væ
ret behandlet i både lærerråd og 
skolenævn, og begge instanser har 
udtalt sig positivt til brevet og 
ansøgningen deri og har sendt sa- i 
gen til skolekommissionen, der jo 
har det sidste ord.

Allerede tirsdag d. 5. og onsdag 
d. 6. januar er der indskrivning 
til børnehave- og 1. klasserne. 
Det sker begge dage kl. 11-14 og 
17-19. Hvis man selv har eller ken
der nogen, der har børn, som skal 
indskrives, gør man klogt i at få 
det ordnet med det samme.

Forældre- og lærerkoret starter sin 
forårssæson - den 15. i rækken'. - 
onsdag d. 6. januar kl. 19,15 i mu- 
siksalen, som sædvanligt med gene
ralforsamling, lidt sang og en kop 
kaffe. Vi vil gerne se mange nye 
sangere den aften! Vi skal nok tage 
godt imod dem alle!!

lo. kl.s drenge vandt i udendørs 
fodbold deres pulje for nogen tid 
siden. Pokalen er nu kommet og er 
overrakt med dertil hørende lyk
ønskninger.

Skolen har også deltaget i Idræts
lærerforeningens åbne håndboldstæv
ner i december måned, dog uden at 
opnå de helt store resultater.

Den engelske gæstelærer John Farma- 
lo har afsluttet sit ophold her på 
skolen. Han har bl.a. deltaget-i 
lo. klassernes tur til Addit kort 
før jul. Vi siger John Farmalo tak 
for hans virke her på skolen og øn
sker god vind fremover.

Nævns-nyt
Skolenævnsmøde d. lo.12.1981.

1. Klassesammenlægning.

Forældrene i 3c har i et brev til 
lærerrådet protesteret imod den 
bebudede sammenlægning af 3. klas
serne, og lærerrådet har bakket 
henvendelsen op med begrundelse i 
de særlige problemer, der er i 
3. klasserne. Skolenævnet går også 
imod sammenlægning og vedlægger et 
brev herom, når sagen nu går videre 
i systemet. Måske er der et håb om, 
at der kan slækkes på reglerne, som 
jo kræver sammenlægning, da det har 
vist sig, at klassesammenlægninger
ne 1 Arhus i 1981 har oversteget 
det antal, der rent faktisk var 
nødvendigt.

2. Undersøgelse af elevers fysiske 

uheld.

Dansk Idrætslærerforening skal i 
gang med en undersøgelse af elevers 
fysiske uheld i forbindelse med 
skolegang. En række skoler i Arhus 
er blevet spurgt, om de vil deltage, 
deriblandt Rundhøjskolen. Lærerne 
har sagt ja til at medvirke gennem 
en kontaktperson, som bliver Jørgen 
Skaftved. Da elevernes medvirken er 
betinget af forældrenes accept, er 
skolenævnet også blevet spurgt - og 
har på forældrenes vegne givet sin 
tilladelse.

Undersøgelsen, der skal løbe fra d. 
15. januar til d. 15. februar er et 
forstudie til et forskningsprojekt, 
der skal vise hyppigheden af og år
sagen til elevers fysiske uheld i 
forbindelse med skolegang. Undersø
gelsen består af 3 dele:

A. En skadestueundersøgelse, hvor 
alle patienter imellem 5 og 17 år 
registreres, og det noteres,'cm de 
opståede skader er sket i for
bindelse med færdsel til og fra 
skole eller på-en skole.
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B- En skoleundersøgelse, hvor hvert 
uheld pä skolen, der medfører 
kontakt med en voksen, registre
res. Kontaktlæreren skal udfylde 
et skema, der sendes med til 
skadestuen, hvis uheldet medfø
rer skadestuebesøg.

C. Idrætsaktivltetsundersøgelse. 
Uheld i forbindelse med idræts
undervisningen registreres på 
et særligt skema.

3 . Mød skolenævnet'.

Mandag den 18. januar kl. 19,3o 
på lærerværelset holder skolenæv
net et orienterende møde som op
takt til skolenævnsvalget. Ikke 
om selve valget, (det kommer vi 
til, når valgbestyrelsen indkalder 
til møde omkring 1. februar), men 
om skolenævnets arbejde. Hvilket 
grundlag arbejder vi på, hvordan 
foregår det rent praktisk, hvor 
meget indflydelse har vi, hvor 
meget arbejde er der i det, hvad 
får vi for det? Disse spørgsmål 
og mange flere kan I få besvaret. 
Alle nævnets medlemmer vil være 
til stede, og vi tager imod både 
ros og kritik - især konstruktiv 
kritik vil være velkommen, for den 
kan det næste nævn måske få for
nøjelse af1. Vi har gjort mange 
erfaringer i de næsten 4 år, vi 
har “siddet", både positive og 
negative, og vil prøve at belyse 
dem både alment og konkret. Vi 
håber, at mange vil følge vores 
opfordring til at komme.

Lene Sepstrup 

sekretær f. skolenævnet

Forældre-nyt
Vi vil gerne her takke Sven Holm 
for den tid, han har siddet i vores 
bestyrelse som repræsentant for 
børnehaveklasserne, og sige velkom
men til Stefan Rothe. Vi håber på 
et godt samarbejde fremover.

Ligeledes er det tid til på FOLF's 
vegne at ønske alle børn, forældre 
samt personale ved Rundhøjskolen et 
godt og initiativrigt nytår.

Til orientering kan jeg lige nævne 
mødedatoerne i det nye år: 

mandag d. 11/1 
8/2 

- - 8/3
generalforsamling torsd. d.15/4 
mandag d. 17/5

- - 7/6

Foreningen arbejder på at arrangere 
en Familie-synge-sammen-aften den 
25. januar. Der vil komme nærmere 
besked senere, - men kryds for en 
sikkerheds skyld aftenen af i ka
lenderen '.

På FOLF's vegne

Joan Jeppesen 
sekretær

Loppe-nyt
Nu er det snart på tide, at vi bli
ver lidt mere konkrete omkring lop
pemarkedssagen. Allerede nu kan vi 
røbe datoerne, hvor det går løs, 
nemlig:

Torsdag d. 29. april kl. 17-21 
Fredag - 3o. - - 17-21
Lørdag - 1. maj - lo-13

(sæt KRYDS i kalenderen nu!) 

i Ridehuset ved Frederiksallé. 

Inden den tid indsamles effekter på 
lørdagene 17/4 og 24/4. Sortering 
og klargøring til salg: 26/4 - 27/4 
og 28/4 fra kl. 17.
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Er der ting, man gerne vil af med 
inden april, har vi mulighed for at' 
få opbevaret det på skolen.

Vær med til at støtte sagen. Gem de 
gode og de bedste ting til Rundhøj
skolens loppemarked.

P.u.v.

Niels Cramer

Add it-nyt

Aret 1981 har været præget af 
mange positive forhold. Vor udlej
ning var tilfredsstillende. Ved
ligeholdelse og forbedringer har 
der været penge til. Alt i alt 
kan administration, tilsyn og be
styrelse se tilbage på et år i 
aktivitet, fremgang og sammenhold.

Det nye år skal også nok vise sig 
at indeholde glæder, når vore ide
er skal udformes i konkrete ini
tiativer og realisering af vore 
planer-. .

Godt nytår og 
venlig hilsen

Niels Cramer

Juletiden er en dejlig tid. Jule- 
mik i Addit-Rundhøj er dejligt og 
hyggeligt. Vi var en hel bus fuld 
og lo personbiler, der i år havde 
fundet vej til lejrskolens årlige 
samling i Addit. Gløgg var der - 
og asbleskiver. Kaffe og småkager. 
Juletræer i massevis. Vi indledte 
endog vinteren ved sammen at op
leve den første sne i denne vin
ter. Sneen forsinkede bussen - 
men humøret var højt. Kom igen til 
næste december!

Indskrivning til Bh-og 1.kl.
tirsd. d. 5.januar 
onsd. d. 6. januar kl.11-14 og 17-19

Til alle forældre!

H®®
Mandag d. I8.Januar kl. 
På lærerværelset.


