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Under kalenderen på forsiden:

I dette nummer kan De især læse am:

DANMARKS
PÆDAGOGISKE

Skolenævnsvalget - 
hjælp hertil især!

Skolefesten - Loppemarkedet - og 
- Ordensregler - Vinterferie -

Sammenlægning undgået - og en hel del andet!
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PP-nyt
Det nye skoleår er nu ved at tage 
form. Vi ved nu, 
at vore 3.klasser ikke bliver slå
et sammen - før næste år () 
at vi får em ny 4. læseklasse i 
stedet for vor nuværende 7.klasse, 
at vi får lige så mange timer i 
læseklinik og i obs-klinik som i 
år, og 
at vi ikke får nye centerklasser, 
men derimod en elev mere i de be
stående .
Der er endnu uafklarede spørgsmål 
om det nye skoleår, men det ven
tes, at også de vil blive afgjort 
snarest, så den endelige planlæg
ning kan begynde.

Påskeferien falder i år således, 
at fredag den 2. april ér sidste 
skoledag før påske, og vi skal i 
skole igen tirsdag d. 13. april.

Skolen holder skolefest torsd. d. 
22, april kl .19-24, Vi venter al
le mand af huse den aften. Vi be
gynder først skolen den næste dag 
kl. lo'.

Der er loppemarked i dagene d.29. 
3o. april og 1. maj. - Vi mangler 
så mange hjælpere i denne vigtige 
sag'. Benyt de indlagte sider til 
tilmelding - NU'.

Vi ved nu, at sidste skoledag for 
9. og lo. klasse bliver onsdag d.
19.maj. Der bliver nok fest i ga
den den dag'.

Det nye skolenævn træder rigtigt 
i funktion d. 1. april. Se ellers 
andetsteds i bladet, hvem det er. 
Skolenævnet er til for at blive 
brugt - skulle jeg hilse og sige'.

Nævns-nyt

På det ny nævns vegne takker jeg 
for valget. Vi er kun 5, der skal 
"Løfte arven" fra de 7 - heraf er 
de 2 gengangere; - men vi håber på 
velvilje og opbakning og skal for
søge at leve op til valgløfterne. 
Der er tradition for et godt samar
bejde på Rundhøjskolen, og selvom 
problemerne ikke synes at blive 
mindre, håber vi på at kunne med
virke til forbedringer af både ma
teriel og ikke-materiel art i den 
kommende 4 års periode.

Det ny nævns første opgave bliver 
sammen med de andre skolenævn i 
kommunen at vælge de forældrevalg- 
te medlemmer af skolekommissionen. 
Det foregår som til nævnsvalgene 
ved forholdstalsvalg. Til et op
stillingsmøde forleden blev der 
lavet 6 lister fordelt på geogra
fiske områder. Vi var med til at 
opstille og prioritere en region 
syd-liste, der har den kommende 
kvindelige skolenævnsformand på 
Ro.senvangskolen som spidskandidat.

Listerne har nu udsendt deres 
valgmateriale, og på et møde d.
25.3. skal kandidaterne personligt 
præsentere sig, og derefter vælges 
der iblandt dem.
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DET NY SKOLENÆVN

Lene Sepstrup 
Tulshøjvej 44 
Tlf. 27 46 31 

Formand

Ejvind Post 
Lykkesholms allé 25 

Tlf. 14 19 12 
Næstformand

Elly K. Petersen 
Rundhøjallé 74, II 

Tlf.14 57 lo 
Sekretær

Birgit Nedergaard 
Holmevej 185 
Tlf.27 17 o3

Suppl. f. sekretær

Leif Sørensen 
Rundhøjallé 133 
Tlf. 11 o4 79

Lise Rahm 
Langelandsgade 6o 

Tlf. 13 98 36 
Skolekom.'s medlem

Desuden tiltrædes skolenævnet af:

Kst. lærerrådsformand Jørgen Skaftved 
(lærerråds formand pr. 1.8.: Bente Andersen) 
Lærerrådsrepræsentant Bente Møllegaard
Elevrådsrepræsenter Claus Møller og Ruth Moxness 
samt skoleinspektør P. Pedersen
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Mere-nævns-nyt
Vinterferie eller ej.

Nævnet behandlede på sit ekstraor
dinære møde d. 9.3. besvarelserne 
på spørgeskemaerne angående vinter
ferie. 42 % af hjemmene besvarede 
skemaet, og heraf svarede 84 ja, 
57 nej og lo ved ikke. Stemningen 
var altså overvejende for vinter
ferie, men der var også en del nej
stemmer .

I nævnet kunne ingen gå ind for 
vinterferie af to hovedgrunde: Vi 
forudser pasningsproblemer, og vi 
mener ikke, at problemet med "klat
ferier" løses ad denne vej. Foræl
drene vil givetvis få svært ved at 
få lagt deres vinterferie i børne
nes vinterferie. Vi anbefalede der
for, at skolekommissionen går imod 
vinterferie, men vedlagde samtidig 
tallene for vores undersøgelse. På 
kommissionsmødet d. 31.3. vil der 
blive taget endelig stilling.

Sammenlægning eller ej.

På nævnsmødet d. 23.3. fik vi den 
glædelige nyhed, at vores tre 3. 
klasser forbliver tre klasser end
nu et år. Grunden er den, at sko
lekommissionen har forladt sin me
get kategoriske linie, hvor alene 
tallene talte, og har lagt vægt på 
argumenterne. Og her har vores ar
gumenter altså været så vægtige, 
at vores ønske er gået igennem. 
Denne fremstilling af sagsbehand
lingen har vi direkte fra Lise 
Rahm, som er byrådets repræsentant 
i det ny nævn, og som sidder i sko- 
lekommisisonen. Hun var til stede 
ved det konstituerende møde, og det 
var glædeligt og praktisk at få mu
lighed for at tale direkte med en 
af de besluttende omkring en for 
os vigtig sag. Eksemplet vi ser, 
at det somme tider kan nytte at 
slås, selom chancen på forhånd er 
lille for at komme igennem.

Liste 1:

Lene Sepstrup (28)
Ejvind Post (17)
Lars Christensen (lo)
Anders Kock (4)
Leif Sørensen (16)
Sven Holm (3)
Sonja Hansen (1)
Elly K. Petersen (2o)
Jette Wrønding (9)

Liste 2:

Knud Erik Mortensen (13)
Benny Tellisen Jensen (13)
Birgit Nedergaard (17)
Bjørn Brøcker (4)
Erik Jensen (2)

Resultatet heraf blev, at det ny 
skolenævn kommer til at bestå af

Lene Sepstrup 
Ejvind Post 
Elly Petersen 
Birgit Nedergaard 
Leif Sørensen

Ved et fællesmøde mellem det gamle 
og det ny nævn blev der takket af. 
Ikke mindst blev der sagt tak til 
den afgående nævnsformand Johs. 
Colstrup for det store læs, han 
har trukket de sidste 3 år. Det 
ny nævn konstituerede sig derefter 
således:

Formand: Lene Sepstrup 
Næstformand: Ejvind Post 
Sekretær: Elly Petersen med 
Birgit Nedergaard som suppleant 
Repræsentanter i bladudvalg: 
Elly Petersen og Birgit Nedergaard 
Repræsentanter i ordensudvalg: 
Ejvind Post og Leif Sørensen

Lene Sepstrup 
sekretær

Skolenævnsvalg - valgt eller ej.

Stemmeprocenten til valget blev 
kun 27 %, og det var også gennem
snittet for Århus kommune. Det var 
ikke så meget, som vi havde håbet.

Stemmerne fordelte sig således:
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Skolefesten i år tegner til at blive alletiders : 

Først skal vi se 5a opføre GUMMI -TARZAN (med lys

show’.) , så spiller THE PERFORMERS op til dans, 

og ellers kan vi hygge os i hinandens selskab - for en gangs 

skyld alle sammen*. Tidligere elever er også velkomne!

Billetter: Børn 5,oo kr., voksne lo,oo kr.
Billetter købes på kontoret efter påske, hver dag 
kl. lo og 12. Der er ikke billetsalg ved indgangen'.

Smørrebrød S 7,oo kr. skal bestilles 
Benyt kuponen nedenunder'. 

og betales i forvejen.
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En repræsentant for vores region, 
region syd, kunne være ønskelig, 
fordi man på den måde kunne have 
sin "egen" repræsentant i kommis
sionen, som man kunne trække på, 
og som ville være villig til at 
komme til nævnsmøder, hvis vi øn
skede det. Men selvfølgelig er det 
kandidaternes holdning til skole
politiske spørgsmål, der vil være 
afgørende, snarere end hvilken del 
af byen man kommer fra. Det kan 
være svært gennemskueligt, hvor 
meget partipolitik der skjuler sig 
bag listerne. Der har tidligere 
været politiseret kraftigt i kom
missionen. Men da de forskellige 
politiske partier i forvejen er 
repræsenteret i kommissionen, kan 
det efter vores mening ikke være 
de forældrevalgtes opgave at drive 
partipolitik.

Forældre-nyt
Efter vi har læst bladet, og læst 
at skolens ordensregler skal til 
revision, syntes vi, det er en god 
idé at lukke klasselokalerne i fri
kvartererne, så eleverne kan komme 
ned og få lidt frisk luft. Hvis 
eleverne bliver i klasserne i fri
kvartererne, kan de da godt blive 
lidt sløve op ad dagen. Vi har selv 
to elever på skolen, en i børneha
veklasse og en i 3. klasse.

Med venlig hilsen

Anette og Bent Skriver

PS. Vi har hørt, at der er flere 
forældre, der er enige med os.

Lene Sepstrup 
nævnsformand

Lærer-nyt

Jeg kan i den forbindelse fortælle, 
at udvalget går i gang med revisio
nen i uge 13, og at det indgår al
vorligt i overvejelserne at aflåse 
alle klasselokalerne i frikvarte
rerne og henvise børnene til skole
gården, i hvert fald i sommerhalv
året.

P. Pedersen

Endnu et år er gået, og vi nærmer 
os på ny generalforsamlingen.

Inden da vil jeg gerne, på Søren 
Glavinds og egne vegne, takke for 
henholdsvis seks og fire år i 
FOLF1s bestyrelse.

Lærerrådet har på sit sidste møde 
konstitueret sig for det kommen
de skoleår som følger:

Lærerråds formand:
Næstformand:
Sekretær:
I forr.udvalget:
Till idsmand:
I skolenævnet:

Bente Andersen 
Jørgen Skaftved 
Joan Jeppesen 
H.P. Mehlsen 
Marion Kuhlmann 
Bente Andersen 
Bente Møllegaard

Desuden blev nedsat en række faste 
udvalg.

Det har været en dejlig og lærerig 
tid for os begge. Vi har set sko
len indefra og haft et dejligt sam
arbejde med skolens øvrige instan
ser, og ikke mindst med andre for
ældre. Jeg håber på, at FOLF må 
fortsætte i samme gode ånd, og at 
mange flere forældre og lærere vil 
bakke op om det arbejde, der lig
ger i at få en skole til at funge
re for alle parter.

Ligeledes vil jeg benytte lejlig
heden til at byde det nye skole
nævn velkommen og ønske, at nævn 
og FOLF må bevare det tætte sam
arbejde, der hidtil har været.



foraldre- og lærerforeningens blad 7

Jeg vil endnu engang sige tak for 
en dejlig tid og minde alle sko
lens forældre om vores generalfor
samling, som finder sted torsdag 
den 1.. april kl. 19,3o på skolens 
lærerværelse.

Mød op alle M/K, om ikke for andet 
så for at give jeres tidsplan som 
hjælpere til loppemarkedet den 
29.-30. april samt 1. maj.

Med venlig hilsen

Joan Jeppesen

Add it-nyt

Den årlige generalforsamling sammen 
med Forældre- og Lærerforeningen 
foregår 1. april. Det er her, vi 
tager et tilbageblik over året, der 
gik, og udstikker retningslinierne 
for næste periode. Mød op og vær 
med i debatten*.

I april og maj skal vi i tilknyt
ning til overskuddet af loppemar
kedet foretage udskiftning af møb
lement i lejrskolen. Vil man være 
med i beslutningerne, skal der si
ges til nu.

Styrelsen har 3 af sine 7 medlemmer 
på valg denne gang. Ethvert medlem 
af Forældre- og Lærerforeningen, 
der er til stede på generalforsam
lingen, kan vælges til det interes
sante og udbyttegivende arbejde som 
styrelsesmedlem.

P.s.v.

Niels Cramer

Loppe-nyt
Som omtalt i sidste nr. af dette 
blad afholdt vi forindsamling af 
lopper 17/3 - 2o/3, hvor der blev 
indtelefoneret, indleveret og af
hentet ting til vort loppemarked. 
Vi er altså godt i gang. Der er 
tilmeldt en del forældre og lære
re som hjælpere, men da vi håber 
at få brug for langt flere, vil 
vi igen opfordre jer til at melde 
jer på de udsendte tilmeldings
lister (blå, gule eller orange) .

Indtelefonering af gode sager kan 
ske 13., 14 ., 15., 16., 19., 2o. , 
21., 22. og 23. april kl. 16-2o 
på skolens telefon 27 29 66.

Indsamlingen foregår lørdagene 
17. og 24. april kl. 8-18. Vi har 
2 lastbiler til rådighed, men kan 
man selv transportere til Ridehu
set kl. 12-14, vil det være velkom
ment.

Sortering og klargøring sker 27. 
og 28. april kl. 19-22.

Salget foregår 29. og 3o. april 
kl. 17-21 og 1. maj kl. 10-13. 
Kom nu frem med de gode ting, så 
vi sammen kan skabe det overskud, 
der er talt om. Læs også vore an
noncer og aktivér familie og 
venner.

PS. Vi mangler en elektrikervagt, 
der kan sikre, at "lampen er tændt" 
i hele salgsperioden I Kom frem og 
switch for os'.

God påske og godt loppemarked'.

Niels Cramer

MELD JER
NU !

TAK !


