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IF-Byt
DET NY SKOLEAR
er startet - og godt startet, sy
nes jeg. Vi er allerede godt i
gang og har en god, lang arbejds
periode foran os, lige til efter
årsferien. Her kan blive taget et
rigt nap, og mange solide arbejds
vaner kan blive opøvet. Her kan
forældrene også hjælpe meget til.
- V i 1
De?
FORANDRINGER
er der sket i sommerferien: Lærer
værelset er blevet lavet meget
fint i stand. Her vil stadig være
mulighed for at afholde forældre
møder o.lign., men klassefester
og den slags vil fremefter blive
henvist til kantinen.
Klassefløj A er også istandsat.
Desuden er toiletterne på den lan
ge gang og i hal-omklædningsrumme
ne blevet malet fint. Det maner
til omhu med benyttelsen!

NY LÆRER

har vi også fået: Merete Zimet,
der er dimitteret i 1978 og har
været 2 år i Amerika og siden har
været fast vikar ved skolevæse- .
net, er nu tilknyttet skolen som
fast vikar. Det betyder, at hun
sammen med Henning Greve og Mo
gens Sparrested nu i meget høj
grad kan dække vikar-behovet på
skolen. Det er et stor fordel,at
eleverne kun får kendte vikarer,
hvis en lærer er syg eller fravæ
rende.

ORDENSREGLER

har fået en ansigtsløftning. Det
er dog stort set de samme som hid
til, men vi vil nok stramme krave
ne om ro og orden i klasserne som
betingelse for indeordnlngen. Også
her kan forældrene hjælpe ved at
tale meget om fælles ansvar, der
jo starter hos den enkelte!

LODTRÆKNINGEN
blandt "feriesangene" om boggaver
faldt således ud:
Martina 2a, Casper 2a, Lotte
3b, Pia 3b, Philip 4a, Jack 4b,
Betina 5a, Rikke 5a, Frank
5a, Jesper 5a, Jesper 5b, Laila
7a, Hanne 9a og Dorthe 9b.

SKOLEPATRULJEN
er også kommet godt i gang, i år
mest med elever fra 6. og 8.
klasse. 9 af de "gamle" medlem
mer fra 9. klasse er holdt op,
for manges vedkommende efter
flere års tro tjeneste. Der skal
herfra lyde en varm tak til dem,
fordi de uegennyttigt har hjul
pet deres kammerater uskadt til
og fra skole. TAK!

Nævns-nyt
Velkommen til nyt år og ny forældre!
Nævnet
til et
som vi
del af

byder alle forældre velkommen
nyt skoleår, ikke mindst de ny,
havde lejlighed til at mode en
til arrangementet for ny foræl-
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dre d. 11. august. Her præsenterede vi
os, fortalte kort om vores arbejde
og reklamerede lidt for kontaktord
ningen med de enkelte klasser og for
oprettelsen af klasseråd.
I denne spalte vil vi lobende holde jer
underrettet om de væsentligste af de
emner, vi beskæftiger os med på de må
nedlige moder. Den er vores hurtigste
vej til information, og det skal gen
tages, at vi også gerne modtager kom
mentarer i bladet, så informationen og
så kan gå den anden vej. Hvis vi fin
der interessante ting i de blade, vi
får tilsendt fra foreningen Skole og
Samfund, fra Danmarks lærerforening og
fra de århusianske lærere kan vi også
give dem videre ad denne vej.

Det ny nævn, som tiltrådte d. 1. april,
er nu ved at være kort ind, og I kan
finde vores adresser og telefonnumre i
pjecen om skolen, som alle forældre
har fået ved skoleårets begyndelse.
Problemerne bliver ikke mindre, selv
om skolen gor det. De stramme budget
ter giver uro omkring lærernes situa
tion, omkring anskaffelse af boger og
andre materialer, om anvendelsen af
fritiden. Vi vil på vores plads give
et bidrag til at løse nogle af de pro
blemer på en god og fredelig måde og
beder om jeres støtte hertil.

Lene Sepstrup
nævnsformand
Fra nævnets sidste mode for sommerfe
rien:

ORDENSREGLER
Et nyt sæt ordensregler er at finde i
skolens pjece til hjemmene. Det var
en svær opgave at nå til enighed om,
og udvalget har forsigtigt undgået
større ændringer. Udtalelser fra de
forskellige grupper, som bliver berort
af reglerne, og som skal arbejde med dem,
skolens bygningsmæssige udformning,
mange ting skal tages i betragtning.
En udtalelse fra en gruppe tegner sik
kert ikke hele gruppens syn på tingene.
Andre grupper har markeret sig svagt
og tilbage er en formodning om, hvad
der ønskes.
Nævnet har godkendt ordensreglerne,
som de foreligger, men bedt om en re
vision om 1 år. I mellemtiden arbejder
udvalget videre.

UHELD I SKOLEN
I januar-nummeret af bladet omtaltes,
at Rundhojskolen sammen med 21 andre
skoler ville deltage i en undersøgelse
af børns fysiske uheld i skolen. Forun
dersøgelsen lob fra 15. januar til
15. februar og skulle danne basis for
en videnskabelig undersøgelse i skole
året 82/83. Kontaktperson i denne om
gang er Elisabeth Mouridsen.
Formålet med undersøgelsen er blandt
andet at finde ud af, om skolens ind
retning er sikker nok.
Fra resultatet af forundersøgelsen kan
nævnes, at der blev registreret 241
skader i alt i de berørte skoler, her
af 33 idrætsskader, at de yngre elever
oftest kommer til skade først på dagen,
de ældre elever senere, og ikke mindst
at mange skader desværre skyldes vold.

Opgørelse over registrerede elevuheld
på Rundhøjskolen fordeler sig således
på kl.trin.:
2.kl. (1)

3.kl. (4)

6.kl. (3)

7.kl. (1)

5.kl. (2)

"Skadested": skolegård (6)
klasselokale (2)
skolevej (1)
idræt (1)
omkr. hjemmet (1)

De fleste elever er henvist til skade
stue eller læge for brud/forstuvning/
muskelskade på arme eller ben. 2 elever
blev henvist med ansigtsskade.
Behandlingen har i de fleste tilfælde
kunnet afsluttes med én behandling.
De fleste registrede uheld er sket i
grupper, ved stod eller fald mod trap
per eller legeredskaber - enten hænde
ligt eller ved direkte skub af en an
den elev.

Man skal dog være varsom med at kon
kludere noget udfra ovennævnte tal,
men efter indeværende skoleårs afslut
ning vil vi kunne få oplyst materia
let for vor egen skole.
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Nævnet tilsluttede sig den fortsatte
undersøgelse og vil nøje følge forlø
bet.
Elly Petersen
sekretær i nævnet

åddiU nyt

PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE
I skoleåret 1982/83 har skolen fået
tildelt et antal konferencetimer til
pædagogisk udviklingsarbejde. Temaet
for dette udviklingsarbejde er "Et
anderledes lo. skoleår". Timerne skal
bruges til at udarbejde en overordnet
årsplan for de kommende lo. klasser i
skoleåret 1983/84.

Målsætningen for udviklingsarbejdet
er gennem en ændret struktur at ar
bejde med emner og projekter, som
giver de unge en indsigt i og nogle
praktiske erfaringer med deres egne
vilkår og muligheder som individer
og gruppe i skolen og i samfundet
udenfor.
Ulla Jordhøj

Rundhøjskolens lejrskole i Addit bliver
her i august beriget med de længst om
talte nye møbler. Spisestuen bliver så
fin som nogen kantine med 6 borde og
3o stole. I pejsestuen suppleres med
2 gruppeborde og 6 byggepladslamper.
Pejsen er erstattet af en brændeovn.
Males skal der også.

Udlejningen har været god i sommerpe
rioden. En enkelt uge er ledig i okto
ber, ellers skal vi hen i november-december-januar for at være heldig at
kunne leje. Måske var det en idé alle
rede nu at planlægge skiferie i Addit
i februar.

Søndag den 29. august mødes styrelsen
for Addit Rundhøj og bestyrelsen for
FOLF med beboerne i Addit by til en
lille åbent-hus-komsammen. Vi vil ger
ne vise frem og høre, hvad de synes om
os.

Vi opretter 2 nye interessegrup
per i september for 1.-4. klas
setrin:

Håndarbejde v/ Hanne Gammelgård

Dramatik v/ Lisa Kluss
Max. deltagerantal pr. hold bli
ver 2o. Hurtig tilmelding er der
for nødvendig. Nærmere oplysnin
ger kommer i en folder, som ele
verne får med hjem snarest.

Endvidere bliver der oprettet:

Skak v/ Claus Pedersen
Gymnastik for damer v/ Inger
Haugaa rd.

FOLF

Desværre kan vi ikke arrangere vor po
pulære skovvandring i september. Der
er ganske enkelt booked helt op. Julemik har vi fastsat til 5.12. - en søn
dag - så alle, der ønsker det, kan være
med her.
Til nye forældre ved Rundhojskolen kan
vi oplyse, at Addit Rundhøj findes om
talt i det blå hæfte, og at lejrskolen
udlejes gennem skolens kontor.

P.s.v.
Niels Cramer

Triplo
De yngste klassetrin får flest
besøg af os. Børnehaveklasser
ne vil få 9 lektioner S 45 min.
om emner som f.eks. sund kost
og krops- og tandbevidsthed. Vi
vil gerne give de yngste elever
gode tandbørstevaner og sunde
kostvaner.

NYT
OM FOREBYGGENDE TANDPLEJE

Personalet
på tandklinikken overtager fra
dette skoleår 82/83 selv det fo
rebyggende arbejde her på skolen.
Derfor vil vi på dette sted gerne
give en kortfattet information om
programmet for den forebyggende
tandpleje, som den er planlagt
for i år.
Klinikassistent Vibeke Krog Peder
sen afløser de to profylakseassi
stenter og vil stå for gennemfø
relsen af fluorskylninger og un
dervisningsprogrammet.

Fluorskylning
gennemføres én gang om måneden på
klassen.

Undervisning
Hvert klassetrin på skolen er om
fattet af vores undervisningspro
gram i varierende omfang.

De mellemste klassetrin vil få
undervisning om bl.a. tandens
opbygning, tandkødsbetændelse,
tandregulering og huller i tæn
derne (caries). Det er menin
gen, at børnene erhverver sig
en almen viden om sygdomsårsa
ger - forebyggelse og behand
lingsmetoder.

For de ældste klassetrins ved
kommende vil vi hjælpe med til,
at eleverne indser det vigtige
i, at de har et personligt an
svar for deres krops- og tand
sundhed .

Skolens sundhedsplejerske Lene
Gotfredsen vil også medvirke i
dette undervisningsprogram.

SAMARBEJDE. I løbet af skoleåret håber vi på et godt samar
bejde med lærere og elever med
mange gode forslag til forbed
ring af det forebyggende arbej
de på skolen.
Personalet på tandklinikken

ADDIT RUNDHØJ
HAR FRA LOKALSPAREKASSEN ØSTJYLLANDS’s GAVEFOND
MODTAGET ET TILSKUD PA KR. 500-

VI BRINGER HERMED VOR TAK TIL FONDEN.
STIFTELSEN ADDIT RUNDHØJ

