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Loppe-nyt - Skolenævnsvalg - Det nye skoleår Vinterferie? - Cirkus Rundhøj - og meget mere!
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PP-nyt
Februar og marts måneder er nok
de mest stille i skoleåret.Vi er
midt i arbejdet op mod skoleårets
slutning, og vi venter på besked
om,hvordan det nye år skal forme
sig.Skolekommissionen holder mø
de d.16.marts,og straks derefter
kender vi vores situation: Hvor
dan går det med 3. klasserne? Og
hvad sker der med lærerkurserne,
læseklasser, centerklasser,hjælp
til forskellige elever - og hvor
mange lærere kan vi beholde -el
ler skal vi af med lærere? - Alt
dette må vi vente med at få svar
på til sidst på måneden. Men til
da må vi bare vente1.

Torsdag den 18. februar - dagen
før fastelavnsferien - blev enusædvanlig dag: 5.,6. og 7.klasse
startede dagen med teater-fore stilling: Klods-Hans og Co., mens
de andre klasser tømrede,malede
syede dragter og forberedte un
derholdning. Efter tøndeslagnin
gen kl. 12 gik alle i hallen,der
var omdannet til CIRKUS RUNDHØJ,
og her vekslede sang,dans, tryl
leri og anden underholdning,mens
der blev serveret sodavand og fa
stelavnsboller til alle. En dej
lig dag blev der ud af det'. Vi
takker Forældre- og Lærerforenin gen og skolenævnet for velvillig,
økonomisk bistand i dagens anled
ning !

ORDENSREGLER

Du må..................
Du må ikke..........

Du skal.................
Du ber..................

Skolens ordensregler er efterhånden så gamle, at de trænger til
nøjere revision. Til den ende er
der nedsat et udvalg af medlem mer fra skolenævn,lærerråd og elevråd, der kritisk skal gennem
gå alle reglerne og give forslag
til fornyelse. Vi har nu fået så
mange bænke og borde opsat på
gangene, at der er ting, der ty
der på, at vi kan lukke klasse
lokalerne af i frikvartererne og
i hvert fald i sommerhalvåret la
de eleverne komme ud i skolegår
den i frikvartererne for at få
frisk luft.

Ansøgningerne til gymnasium, HF,
EFG er for første gang i år ble
vet samordnede. Ansøgningerne er
indleveret, der har fundet samta
ler sted med lærere og skolevej
leder, og de sendes nu videretil
de respektive uddannelsessteder.

Radighedsbeløbet for lejrskoler,
ekskursioner og klasseture er nu
fordelt. Til 8. klasserne er givet
hyer 7000 kr.(8a skal på kanotur
pa Gudenåen, 8b nå
internordisk
lejrskole i Göteborg), til 4 .klas
se 3500 kr. hver, og til de øvri
ge ca. 600 kr. hver. Vi håber så,
at disse penge slår til, - selv
om vi kunne have ønsket manje fle
re!

I går 'blev så det nye skolenævn
valgt. Det skal først træde til
pr. 1. april; men allerede d.25.
marts er der fællesmøde med det
gamle og det nye nævn. Vi siger
fra skolens side det gamle nævn
tak for et aldrig svigtende godt
samarbejde og håber på at lige
så gnidningsløst samarbejde med
det nye nævn. Vi vil herfra til
sige det støtte, loyalitet
og
samarbejdsvilje. Til lykke med
valget!

O'

TILMELDINGSLISTE
FOR

DELTAGELSE
I
RUNDHØJSKOLENS

LOPPEMARKED
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Bedes afleveret senest den 15. marts 1982
enten til klasselæreren
eller på
skolen.

TELEFONVAGT

Jeg/vi vil gerne hjælpe med telefonvagt i

Følgende tidsrum (sæt X):

kl.16-18

tirsdag 13/4

.............................

14/4

.............................

onsdag

torsdag 1 5/4

...................... t

fredag

16/4

.............................

mandag

19/4

.............................

tirsdag 20/4

.............................

21/4

.............................

torsdag 22/4

.............................

23/4

.............................

onsdag

fredag

kl.18-20

. .

N a v n ( e ) ______________________

telefon : ___________________

mit barns navn

adresse:

Telefonvagten er på Rundhøjskolen.

går i

klasse

TRANSPORT

Jeg/vi kan stille en

lastbil / varevogn til rådighed for ind-

samling/udkørsel.

Indsamling

sæt

evt andet kl.slet

X

lørdag 17/4 kl B-18

__

0-10

__

lørdag 24/4 -

Udkørsel
torsdag 29/4 kl

chauffør:

10-21

fredag

30/4 -

10-21

lørdag

1/5 -

10-14

med

uden

lad:

lukket

åbent

bilmærke: _________________________

Navn(e) :____________________________

telefon: ________________

mit barns navn:

går i

adresse:

klasse

Deltagelse i indsamling/sortering og salg.

Jeg/vi vil gerne deltage i

sæt x

antal pers,

indsamlingen
lørdag 17/4 kl., 0-18

.......................................

.............

..........................

lørdag 24/4 kl.

.......................................

.............

..........................

............

.........................

Kan du kun,

8-18

hvis vi skaffer barnepasning?

Hvis ja, sæt x:

sorteringen
lørdag 17/4 kl

10-18 .......................................

lørdag 24/4 kl 10-18

.......................................

.............

..........................

mandag 26/4 kl

19-22

.......................................

.............

..........................

tirsdag27/4kl

19-22

.......................................

............

.........................

onsdag 28/4 kl 19-22

.......................................

............ ...............................

Kan du kun,

Hvis ja,

hvis vi skaffer barnepasning?

sæt x:

salget

torsdag 29/4 kl

1630 r 21oo

.....................

............

.........................

fredag

1630 - 21oo

.....................

.............

..........................

.....................

.............

..........................

30/4 -

lørdag 1/5

-

93o -

13oo

Hvis du har ønske om at sælge i en bestemt
afdeling,

da hvilken?

Kan du kun,

Hvis ja,

hvis vi skaffer barnepaäning?

sæt x:

N a v n (e) :

telefon:

mit barns navn

går i

adresse :

klasse

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE
A
D
D
1
T

udlejes:

ktivitet
ejligt
riverliv
nitiativ
ure i skoven

i
WEEKENDS
UGER
DAGE

TIL
KLASSER

R olige omgivelser
U nges fritidsliv
N ye former
D anmark
Hele familier og klasser
0 nsker imødekommes
J a tak - vi vil gerne leje

FAMILIER

GRUPPER

Skriv til Rundhøjskolens kontor eller ring 272966

NC.

Klip her;------------------------------------------------------------------------

VINTERFERIE ?
Må vi fra skolenævnet ulejlige Dem med at udfylde dette skema,

for at nævnet i sin indstilling virkelig kan bygge på de menin
ger, som forældrene på skolen har om dette spørgsmål!

Indførelse af vinterferie er betinget af, at børnene fortsat
skal have 2oo skoledage i løbet af skoleåret, og at denne ferie

derfor kun kan gennemføres ved, at der tages dage fra andre
ferier (fastelavn, jul og sommerferie).
Synes man, at vi skal have vinterferie her på skolen, sætter

man kryds i en af rubrikkerne:

ja

nej

ved ikke

Dette spørgeskema skal retur til skolen senest fredag
d. 5. marts og kan afleveres til klasselæreren.

Eventuelle bemærkninger:

Forældrenes underskrift

forældre- og lærerforeningens blad

Loppe-nyt

Loppemarkeds-forløber:

Der holdes for-indsamling af lop
per lørdag d. 20. marts kl.12-14.
Der vil være åbent i Rundhøjsko lens cykelkælder i dette tidsrum,
for aflevering af ting, man alle
rede nu ønsker at skænke til det
gode formål.
Er der tunge ting imellem, er vi
behjælpelige med afhentning. Ring
så blot:
onsd. 17. marts kl.18-20 på 149745
torsd.18. marts kl. 18-20 på 149745
fred. 19. marts kl.18-20 på 273609

så henter vi LOPPERNE om lørdagen.
Læs også annoncen i TILBUDSAVISEN
den 17. martsi
PA FORHAND TAK!!

NB: Hovedindsamling d. 17. og 24.
april!
På udvalgets vegne
Niels Cramer.

Forældre-nyt

Som lærerrepræsentant i FOLF har
jeg igen oplevet en vellykket akti
vitetsdag på skolen, nemlig tors
dag den 18. februar, da vi lavede
skolen om til "Cirkus Rundhøj". Der
var livlig aktivitet blandt elever
lærere hele formiddagen. Endnu en
gang blev jeg bekræftet i, at små
og store er gode til at tage hensyn
til hinanden og er gode til at ar
bejde sammen.
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Hvor timerne normalt foregår i
klasserne, er det dejligt at se al
le skynde sig med et eller andet
spændende, elever/lærere imellem
hinanden på en dejlig afslappet
måde rundt på hele skolen.
Resultatet blev en meget fin cirkus
manege, som blev brugt til under
holdning af store og små elever,
akkompagneret af et hurtigt sammen
sat lærerorkester (bjørnebanden) og
kommenteret af alletiders "sprech
stallmeister" Ole Akjær. Vi afslut
tede med udlevering af hjemmebagte
fastelavnsboller og sodavand, udle
veret fra en meget smuk bod opsat
i forhallen.
Summa summarum, takket være jeres
tilskud til FOLF er det stadig mu
ligt for os at foretage os disse
ting. Her vil jeg også på besty
relsens vegne sende en hilsen og
tak til vores skolenævn med tak
for godt og positivt samarbejde.

Med venlig hilsen
Joan Jeppesen

Nævns -nyt
Godkendelser:

På mødet d. 24. februar havde næv
net intet at indvende imod lærernes
forslag til fordeling af kontoen
for tekniske hjælpemidler. Vi bemær
kede med tilfredshed, at de musiske
og praktiske fag denne gang er højt
prioriteret (instrumenter - køkken
værktøj - kameraer).
Vi godkendte også lærernes forslag
til fordeling af beløbet på kontoen
for lejrskoler og ekskursioner. Som
sædvanlig bemærkede vi, at der ikke
i beløbet er taget tilstrækkelig
højde for prisstigninger. 6oo kr.
pr. klasse (udover de klassetrin,
hvor man tager på lejrskole) rækker
ikke langt - næsten ikke til noget
som helst.

foraldre- og lærerforeningens blad
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Trampoliner.

I den løbende debat om trampoliners
farlighed har sundhedsstyrelsen hen
stillet, at trampoliner og trampet
ter ikke bruges, før sagen er fuldt
belyst. Lærerrådet, bakket op af
skolenævnet, følger med øjeblikke
lig virkning denne henstilling. Men
vi tager ligesom lærerne afstand
fra et forslag fra Århus skolevæsen
om at forbyde anvendelse af disse
redskaber via læseplanen. Skolenæv
net mener ikke, at en læseplan er
beregnet på at indeholde forbud, og
det hører til skolenævnets kompe
tence at godkende undervisningsmid
ler.

Loppe-nyt
NU - kan du sætte X på.
LOPPEMARKEDS TILMELDINGSLISTEN'. '.
Vi har brug for dig, det er nu, vi
skal have alle forældrenes gode
vilje og arbejdskraft.
Det er ikke urealistisk at nå om
kring 70.000 kr. på et loppemarked
- men det kan kun lade sig gøre,
hvis vi er mange, der yder en ind
sats .

Når vi dette beløb, er der på for
hånd sikret Addit Rundhøj 50.000
kr. til nyt møblement og inventar.
Så som du ser, er det en arbejds
indsats, som både du og dit barn
kan få glæde af fremover.

Kom ud af "vinterdvalen". Nu kal
der foråret og Addit-Rundhøj lop
pemarkedet.
P.u.V.

Vinterferie.
Skal vi til at have vinterferie i
skolen? Før skolenævnet udtaler sig
om det til skolekommissionen, vil
vi gerne høre forældrenes mening.
Derfor er der indlagt et lille spør
geskema i dette nummer af bladet,
som vi beder jer om at udfylde og
sørge for bliver afleveret allerede
fredag d. S. marts. Ellers vil n æ v net ikke kunne nå at behandle sva
rene på sit næste møde d. 9. marts.
Vi modtog med stor tilfredshed med
delelsen om, at der bliver skolefest
i år, nemlig d. 22. april, og hørte
om en vellykket fastelavnsfest. Men
vi syntes ikke om, at kiosken havde
været åben i skoletiden, og det ind
rømmedes, at det heller ikke havde
vist sig at være nogen gevinst for
arrangementet, nærmest tværtimod,
så den idé vil ikke blive gentaget.

Rolf Carl

Andet nyt
Forældre- og Lærerkoret
fyldte
år d. 13. februar.
Fødselsdagen
(15 år) vil blive fejret ved en
fest på skolen d. 6. marts.
Den
allerbedste fødselsdagsgave, man
kunne give koret, er flere san
gere, især herrer! Til forårskon
certen har koret valgt at opføre
PINAFORE i uddrag. Det tegner til
at blive alle tiders fest!
Sæt
allerede nu kryds i kalenderen !
Det er den 12. maj!

Skolenævnsvalg.
Resultatet af valget til skolenæv
net vil desværre ikke kunne brin
ges før i næste nummer af bladet.
Vi håber, rigtig mange har benyt
tet sig af lejligheden til at af
give deres stemme.
Lene Sepstrup
sekretær

allerede snart. Det begynder med
indskrivningen, som finder sted:
torsd.6.maj kl.16,00-17,30 for
7b og læsekl.6c hos Thomas Jen
sen, og
torsd.3.maj kl.16,00-18,00 for
7a og centerkl. hos Kirsten Hald

Konfirmationen finder sted
dag d.17. april 1983.

søn

