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NYE TIMELÆRERE/LÆRERE

Skolens to sidste årsvikarer, 
Lisa Kluss og Arne Bruhn, er pr. 
1. august blevet udnævnt til 
timelærere. Det betyder, at de
res stilling ved skolevæsenet 
er blevet lidt mere sikker, end 
den hidtil har været.
Desuden er Erik Jeppe Jeppesen 
og Helge Sørensen blevet fast 
ansat som lærere. Vi gratulerer 
hjerteligst!

SKOLE - IDRÆTSDAG

Rundhøjskolen deltog - som tid
ligere - i den fælles idræts
dag for Arhus-skolerne. Vi 
gjorde det med hæder! Bl.a,. 
vandt 7. klasserne deres pul
je i fodbold for drenge/piger. 
De elever, der ikke deltog di
rekte i konkurrencerne, var til 
trimløb ved Moesgård.

BUDGETTET KLEMMER
Vi har allerede mærket, at pen
gene bliver færre, også på sko
leområdet. Flere af fagområder
ne klager over, at de ikke kan 
få budgetterne til at holde. 
Her hjælper kun ét: at sætte 
tæring efter næring, med andre 
ord: at SPARE! Her kan foræl
drene også hjælpe: Der kan godt 
skrives på begge sider af et 
stykke papir! Og der kan måske 
også passes endnu bedre på sko
lens bøger. HJÆLP OS!!

BOLDSPIL I GÅRDEN

De små elever klager over, at 
de har svært ved at komme på 
toilettet og iøvrigt kunne være 
under halvtagene i skolegården. 
Det skyldes, at de lidt større 
elever har fundet ud af, at det 
er dejligt at spille bold under 
hovedbygningens udhæng. Men det 
kan være farligt. Mange børn og 
voksne er blevet ramt hårdt af 
en susende bold. Så vi må - hvor 
nødigt vi end vil - bede om, at 
boldspil her hører op. Snak lige 
lidt med børnene herom også 
hjemme!

PÆDAGOGISK DAG

Fredag d. 24. september blev en 
lang dag for lærerne. Nogle mød
te kl. 8 om morgenen og kom hjem 
kl. 21,3o! Det skyldtes, at læ
rerne med mellemrum holder kon
ferencer om spørgsmål vedrøren
de undervisningen. Denne gang 
sneikkede vi klassemøder, og for
håbentligt sætter dagen sig gode 
spor i arbejdet fremover.

LUS I SKOLEN

Det sker af og til, at vi får 
besøg af små ubudne gæster her 
på skolen. Lad det være sagt 
straks: Det skal ingen klandres 
for! Man kan få de små skabnin
ger, uden at man kan gøre for 
det! Vi vil fremover give klas
sens forældre besked, hvis det 
skulle ske netop i deres barns 
klasse. Samtidig vil vi sende 
en seddel med hjem om, hvordan 
man kan bekæmpe denne plage. Et 
er at få hovedlus - noget helt 
andet er ikke at få noget gjort 
ved det!
Se i øvrigt herom andet sted i 
bladet.
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Det er efterår igen, og lusene 
trives, ikke bare her, men også 
på alle de øvrige skoler, fri
tidshjem o.s.v. Jeg vil derfor 
bede jer forældre indstændigt 
om at undersøge jeres børn jævn
ligt.
Hvis det klør i hovedet, og man 
hele tiden kradser sig, har man 
måske lus. Man kan se æggene. 
De er mm lange, grå og glin
sende. Luseæg kan ikke hives af 
håret, men det kan skæl, som 
ofte ligner luseæg.

Hsr borde fleste lus
-•for her er mest ro

Så nemt kan du få lus:

låne din kam*

' Jeq elsker 
dig i 

du er
»Om

låne rniri

* = med lus

Så let slipper du af med lusene:

Lus udryddes med luseshampoo 
eller lusesprit, der kan købes 
i håndkøb på apoteket.
Rekvisition til dækning af ud
gifter for sprit fås hos mig.
Er du i tvivl om behandlingen, 
må du meget gerne kontakte mig.

Venlig hilsen
Lene Gottfredsen 
sundhedsplejerske
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Som nævnt i sidste skoleblad har tand
klinikken fra dette skoleår overtaget 
det forebyggende arbejde på skolen. 

Dette arbejde er nu godt begyndt. De 
to første fluorskylninger er forløbet 
hurtigt og i god orden. De er fore
gået på klassen, og dette har givet 
mindre uro og spild af undervisnings
tid.

Undervisningsprogrammet i forebyggen- 
de sundhedspleje er ligeledes begyndt. 
For de forste klassetrins vedkommende 
er der som noget nyt indført et hefte 
om sundhedspleje. Børnene i børnehave
klasser og 1. klasser får udleveret 
forskellige ark til dette hefte fra 
tandklinikken og lægeklinikken. Hvis 
"Sundhedsheftet" bliver en succes, 
kunne ideen anvendes, altså føres vi
dere til de ældre klassetrin også.

De fleste klasselærere er nu blevet 
orienteret om deres klasses undervis- 
ningsorogram i sundhedspleje og har 
haft lejlighed til at komme med ideer 
og kommentarer til dette ved et mode 
med personalet fra tandklinikken og 
lægeklinikken.

Kontakt med tandklinikken

VED TANDPINE OG TABTE FYLDNINGER
I bedes ringe og meddele behandlings
krævende tilfælde tidligst muligt på 
dagen, således at vi kan nå at ind
passe behandlingen i dagens fastlagte 
program.

I SPISEFRIKVARTERET
Tandklinikkens personale træffes på 
lærerværelset. Ved telefonisk kontakt 
i dette tidsrum ring da tlf. 27 26 63. 
Ellers mellem kl. 8,oo-15,oo tlf.
27 26 64.

OBS - ELEVER' LÆRERE OG 
FORÆLDRE

HVIS UHELDET ER UDE
Et godt råd: Bliver en blivende tand 
sTået ud”skal den straks sættes på 
plads i kæben. Indtil dette kan ske på 
en tandklinik, opbevares tanden bedst 
i munden. Husk ingen hårdhændet rengø
ring af tanden.

Venlig hilsen
Personalet på tandklinikken
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Ifølge "det drejer sig om" har 
skolens klasser forret på at leje 
Addit Rundhøj T månederne maj og 
juni. Dette skal ikke forstås så
ledes, at der ikke skal/kan lejes 
i årets resterende lo måneder - 
tværtimod. Dette bringes som en 
opfordring til lærere, forældre 
og klasseråd. Skolearbejdet skal 
naturligvis først og fremmest 
Passes, det ved vi. I styrelsen 
arbejder vi hele året for jer 
(eller for andre). Forældre- og 
lærerforeningen dækker jo udgif
ten til leje for skolens klasser. 
Altså indlæg et besøg i Addit i 
jeres planer.

ÅBENT—HUS ARANGEMENTET

I oktober skal styrelsen for Ad
dit Rundhøj have møde med Foræl
dre- og lærerforeningens besty
relse, hvor blandt andet emnet 
"Dækkes Rundhøjskolens klassers 
lejrskolebehov af Addit Rundhøj" 
skal drøftes. Vi gør, hvad vi 
kan; men er det godt nok. Kan 
noget gøres anderledes og bedre. 
Er der forældre eller lærere, 
der har forslag eller løsninger, 
så send dem blot til os.

P.s.v.
Niels Cramer

Abent-hus-arrangementet 29/8 blev 
afviklet med god tilslutning af 
voksne og børn fra Addit by. Vi 
spillede rundbold, fodbold og løb 
sækkeløb. "Rundhøjblæserne" spil
lede på plænen. Tak til dem, de
res leder og forældre. Bagefter 
delte vi nogle bradepandekager 
med sodavand og kaffe til. Stem
ningen var overvejende positiv. 
Enkelte ville endog assistere os 
med tilsyn og rengøring. Styrel
sesmedlemmer og bestyrelsesmed
lemmer med familie havde nok at 
gøre med at sætte igang og serve
re. Vi kunne godt have brugt et 
par myndige lærere flere til at 
fløjte og sådant.

I WEEK—ENDEN 9 OG 10 OKT.
holder vi "aktfvTte'tsdag", hvor 
vi forsøger at få lavet noget af 
det, der ikke fungerer, og få ud
ført noget af det, som tilsynet 
ikke når, når lejrskolen hele ti
den er lejet ud. Kom og hjælp os, 
hvis I kan og vil. Ring lige 
14 97 45 kl. 18-2o og spørg Ernst 
Jørgensen, om der er noget til 
jer.

I styrelsen har to af de mest ak
tive taget fat på at realisere 
tank-en om "hobbyrum" i det store 
udhus. Bygningen tætnes, og der 
lægges tag på og lys ind. Dette 
skal ses som en naturlig videre
førelse af tidligere handlinger 
og en logisk konsekvens af tidli
gere beslutninger.

Med hensyn til interessegrupper
ne kan vi fortælle, at der blev 
en meget fin tilslutning. Til 
håndarbejde er 2o tilmeldt, til 
skak er 22 tilmeldt, dog kniber 
det med dramatik. Vi har en idé 
om, at det er manglende viden 
om, hvad dramatik er, men for al
le, der kan li' at udtrykke sig 
i krop og bevægelser og kan li' 
at spille teater, må dramatik 
lige være sagen, så skynd jer at 
melde jer hos Lisa Kluss.
Så nærmer efteråret sig og med 
det også det årlige andespil, 
sæt allerede nu et x i kalende
ren ved mandag d. 8. nov. kl. 19.
Yderligere kan fortælles, at et 
par bestyrelsesmedlemmer fra 
FOLF har meldt sig til Skole og 
Samfunds kurser, der afholdes i 
Herning og strækker sig over to 
dage med det mål for øje at dyg
tiggøre sig og uddybe forståel
sen for folkeskolen nu og i frem
tiden og dermed fortsat bedre 
samarbejdet mellem skole og hjem.
Og sidst, men ikke mindst, vil vi 
lige minde om indbetaling af kon
tingent, alle medlemmer skulle 
nu have fået tilsendt et giro
kort; det er vigtigt for os, så 
vi fortsat kan arbejde for vore 
børn og dermed jer.

Venlig hilsen fra FOLF
Tove Sørensen 

sekretær



e BønunÉt
MØDE MED FORÆLDREVALGTE

SKOLEKOMMISSIONSMEDLEMMER
Som et synligt udslag af den syd
lige bydels opslutning omkr.ing 
2 forældre i skolekommissionen 
fra vores geografiske område ind
bød de 2, Antje Jensen (Rosen- 
vangskolen) og Poul Hviid (Beder 
skole), formandene for de ca. 2o 
nævn, de repræsenterer til det 
første halvårlige møde. Det er 
meningen, at vi på disse møder 
dels skal orienteres af dem om, 
hvad der foregår i kommissionen, 
og dels skal give dem råd og op
bakning i de sager, de skal tage 
stilling til. Og samtidig kan al
le lære hinanden lidt at kende.
På vores første møde var hoved
emnet skolevæsenets budget for 
1983, som dagen efter skulle be
handles i kommissionen. Der var 
almindelig enighed om, at vores 
repræsentanter så kraftigt som 
muligt skulle gå imod en nedskæ
ring på kontoen til specialunder
visning, mens meningerne omkring 
værdien af kantiner og skolebe
spisning var mere delte. Vore re
præsentanter var klar over, at 
diskussionen ville komme til at 
dreje sig om besparelser, men var 
ikke forberedt på, at de ikke 
ville få et ben til jorden, og 
at der få dage senere forelå et 
helt nyt budgetforslag, som de 
ikke fik lov til at tage stilling 
til - og som indebar langt større 
besparelser. Ønsker om et nyt mø
de blev afvist.
EKSTRAORDINÆRT NÆVNSMØDE
Vi besluttede derfor at holde et 
ekstraordinært nævnsmøde om bud
get 83, hvor vi af vores byråds
medlem af nævnet, Lise Rahm, som 
også er politisk valgt medlem af 
skolekommissionen, fik forelagt 
de besparelser, som blev vedtaget 
af et flertal i byrådet, og som 
blev præsenteret for skolekommis
sionen i et orienterende møde da
gen før vores møde. Løbet var alt
så kørt, og vi gennemgik det bud
get for 1983 som skolevæsenet 
kommer til at leve med. Det inde
bærer nedskæringer på undervisningspersonale, det vil sige både 
på den normale undervisning, spe

cialundervisningen og vikarkon
toen, og det betyder færre pen
ge til undervisningsmidler, det 
vil sige bøger og andre materia
ler. Disse 2 områder er de helt 
centrale for skolens virksomhed, 
og derfor er vi blevet enige om 
at protestere imod, at disse 
konti forringes. - Det får ingen 
praktisk virkning i år, men vi 
må arbejde på længere sigt og 
søge at forebygge, at noget lig
nende kan ske næste år. I det 
politiske spil har vi forældre 
ikke megen magt, når vi sidder 
i nævn og kommissioner, men hvis, 
som vi har hørt, mange nævn for
mulerer protester, der går i 
samme retning, kan det måske 
alligevel hjælpe lidt.
Brev til medlemmerne af byrådet: 
"Skolenævnet ved Rundhøjskolen 
har d.d. behandlet skoleforvalt
ningens budget 1983 inkl. aftale
partiernes besparelsesforslag, 
som de blev forelagt for skole
kommissionen d. 2o. september.
Vi må på det kraftigste beklage, 
at magistratens 4. afdeling vil 
blive ramt uforholdsmæssigt 
hårdt af den generelle nedskje
ring på kommunens budget.
Yderligere finder vi det urime
ligt, at man vælger at beskære 
de konti, der er væsentligst for 
børnenes undervisning.
Vi er derfor specielt imod ned
skæringer på normalundervisning, 
specialundervisning og vikarer, 
hvor der netop har været en ud
vikling i gang, der sikrede ri
melige vilkår. Og i samklang 
hermed mener vi, at det er helt 
forkert at beskære kontoen for 
undervisningsmidler, der allerede 
i indeværende år har vist sig 
utilstrækkelig.
Desuden har vi svært ved at se, 
at der på længere sigt kan spa
res ved at undlade moderniserin
ger og energibesparende foran
staltninger. Vore børns skole 
vil blive væsentligt forringet 
med disse besparelser."

Lene Sepstrup nævnsformand


