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g°dt nyt^R
- det er der nok en særlig grund 
til at ønske netop nu, hvor et 
nyt finansår med store økonomi
ske stramninger sætter ind. 
Skolen har - endelig - fået at 
vide, hvor mange penge vi må bru
ge til undervisningsmidler, eks
kursioner, kontorhold o.s.v. Sel
ve beløbene er næsten som sidste 
år, men da vi må regne med pris
stigninger, er det reelt en ned
skæring, så vi må passe på at 
finde ud af, hvad vi mangler hår
dest, og også lære at spare på 
det, vi har. - Men det er vel 
heller ingen skade til!
Men der, hvor det rammer hårdest, 
er nok på vikarkontoen. Vi har 
fået at vide, at vi i gennemsnit 
ikke må bruge mere end 5o vikar
timer om ugen. Ser vi på "regn
skabet" for sidste år, viser det 
sig, at vi har brugt noget mere, - 
så også her skal vi "spare". Og 
hvordan gør man så det?? - Jo, 
f.eks. ved at sende klasser hjem, 
hvis de ellers skulle have haft 
vikar, ved at slå klasser sammen, 
ved at lade lærerne tage "hele" 
klasser i stedet for deletimer og 
meget andet. Det er noget, der 
vil kunne mærkes! - Men også det 
må vi lære at leve med.
Der er visse regler for, hvordan 
klasser må gives fri: 
0.-3. klasse gives ikke fri.
4 .-6. klasse kan gives fri i yder
timer, hvis de har fået besked 
dagen i forvejen.
7 . klasse kan gives fri uden var
sel i ydertimer.
8 .-10. klasse kan gives fri både 
i yder- og mellemtimer uden var
sel.
Vi bliver nødt til at kalde på 
alle gode kræfter og uanede mæng
der af forståelse for at få dette 
til at gå! Vi skal give rapport 
om vore erfaringer, så at de vær
ste gener kan undgås i fremtidige 
ordninger.

HÅNDBOLD-SEJRE

Mens vi andre julede, var nogle 
af vore drenge og piger deltage
re i finalestævnet under Århus
skolernes store håndboldturnering 
Her vandt drengene fra 7. klasse 
og pigerne fra 8. klasse finalen 
og en flot pokal. Vi gratulerer 
på det hjerteligste!

LÆRERVÆRELSET

er blevet lavet fint i stand: 
Tæpper på gulvet, nye gardiner 
og duge og meget andet. Det kan 
ikke undre, at vi passer særlig 
godt på det nu. Så vi har bestemt, 
at klasse-arrangementer med del
tagelse af børn for fremtiden 
skal foregå i kantinen, der net
op også er blevet sat i stand og 
er velegnet til dette formål.
Vi mangler service dernede; men 
vi vil se at få dette forhold 
bragt i orden snarest, - hvis 
der elleis er penge til det!

FORÆLDRE—OG LÆRERKORET 

starter den nye sæson allerede 
onsdag d. 5. januar kl. 19,15 
(med kaffe til!). Der er stadig 
plads til nye sangere. Kom og 
vær med! Nås det ikke den før
ste onsdag, følger der flere 
efter. Man kunne jo begynde fiied 
at lytte og derefter finde ud af, 
om det er noget for én. Det hjæl
per også, hvis man er flere "nye" 
sammen! Velkommen!

BLADET

har nu kørt i sin nuværende form 
et års tid. I januar vil bladud
valget holde et møde for at fin
de ud af, om det kan blive end
nu bedre, end det er. Gode ideer 
i den anledning vil være meget 
velkomne! Det samme gælder ind
læg i bladet. Vi savner virkelig 
tilkendegivelser fra "kunderne": 
Elever, forældre og lærere.
Kom nu frem af busken!
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NYT ANSIGT PÅ TANDKLINIKKEN
EFTER JUL :

Vi byder velkommen til klinikas
sistent Britta Hjorth Jensen, 
som begyndte pä tandklinikken 
efter juleferien. Britta har ar
bejdet en del är indenfor Arhus 
kommunale børnetandpleje. - 
Britta har været beskæftiget bä- 
de med klinikarbejde og forebyg
gende tandpleje. Sidst har hun 
arbejdet pä Vestergärdsskolen.

Samtidig har vi taget afsked med 
klinikassistent Kirsten Hjermind, 
der efter 4 ärs god indsats her 
pä Rundhøjskolen har valgt at 
holde en pause med arbejdet. Kir
sten er vellidt af alle her pä 
skolen, og vi vil benytte lejlig
heden her til at takke for et 
godt samarbejde og ønske Kirsten 
alt held i fremtiden.

RAPORT FRA BØRNETANDPLEJEN

Det første halve är med den nye 
profylakse er nu gäet. Og det er 
forløbet fint - takket være en 
god planlægning og et positivt 
samarbejde mellem lærere og sund
hedspersonale.

Der har været afholdt en række 
informationsmøder med deltagelse 
af klasselærere - b i o 1 og i 1 ærere - 
sundhedsplejerske og personale 
fra tandklinikken. Pä disse møder 
har vi diskuteret læseplanerne 
for de enkelte klassetrin om 
sundhedslære. Udvekslet erfarin
ger - gennemgäet materiale - film 
- dias - bøger - plancher etc., 
som kunne tænkes anvendt i under
visningen.

Den praktiske udførelse af fluor
skylningen gär meget fint. Tids
planen overholdes - og bäde lære
re og elever er fint orienteret 
i de ophængte profylakse-program
mer i klasselokalerne - säledes 
at vi er "ventet".

Uddrag fra et par dagbogsblade 
vedr.undervisningen i sundheds- 
1 ære:

8 .9.82: Pä besøg i bornehaye- 
klasserne. Børnene blev oriente
ret om sundhedsheftet og ärets

undervisningsforløb.
1. klasserne fik udleveret sund
hedshefter. Fælles tandbørstning 
og kontrol. Orientering om hygi- 
ej ne .
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2. klasserne. Brug af farvetab- 
letter og tandbørstning. Påvis
ning af snavs på tænderne. Lek
tion om tandkødsbetændelse.

lo.11.82: Programmet sukker-slik 
-syre for 2a med gennemgang af 
de forskellige former for sukker 
og sødemidler. Sund fødselsdag. 
Sukkersyge - kunstig sukker - 
sukkerfri slik. Børnene fik ud
leveret en tegning om Anderledes 
fødselsdag■ Opgaveark Sparegri s 
ti i udregn i ng af eget slikfor
brug.

Det var nogle eksempler på, , 
hvad der kan foregå i disse ti
mer.

Til sidst skal nævnes mere gene
relt, at de yngste klassetrin 
har flest lektioner, fordi det 
er vigtigt at give dem gode 
tandbørste- og kostvaner lige 
fra skolestarten. Vi vil i frem
tiden med jævne mellemrum komme 
med en kort orientering i dette 
blad om det forebyggende sund
hedsarbejde.

Med venli g hilsen 
personalet på tandklinikken
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lorældre-ayt
GODT NYTÅR
Ja, så starter vi på et nyt år, 
et "spareår", så derfor kan vi 
ikke starte et læderhold og et 
lerhold som planlagt. Men derimod 
fortsætter håndarbejdsholdet og 
skakholdet med start onsdag den 
5. januar, dramatikholdet torsdag 
den 6. januar.
Så får skolen besøg af forfatter 
ARNE FALK RØNNE tirsdag den 11. 
januar kl. 19,3o. Han vil fortæl
le og vise lysbilleder om "Døde 
indianere sladrer ikke". Alle ele
ver fra 4. klasse og opefter og 
deres forældre indbydes. Der kræ
ves tilmelding. Voksne betaler 
5 kr. for foredraget, børn ingen
ting.

FOLF's mødedatoer i 1983:
Torsdag d. 2o/l
Tirsdag - 15/2
Mandag - 14/3
Torsdag - 14/4
Tirsdag - 26/4 - generalf.
Mandag - 16/5
Mandag - 13/6

DET SJOVE
LÆRER MAN OGSÅ NOGET AF

Selv om det er (for) sjældent, 
jeg ser bidrag fra de "menige" - 
det være sig elever, lærere eller 
forældre - i skolens månedlige 
blad, har jeg behov for at ud
trykke noget, som måske flere end 
jeg går og synes:

Det er dejligt, at ens børn går 
på en skole, hvor flere grupper 
af de ansatte er villige til at 
gøre en ekstra indsats, med det 
formål at give børnene nogle op
levelser for livet, nogle minder 
om deres skole som noget godt. 
Jeg tænker naturligvis på de 2 
juledage i december, hvor skole
dagen havde fået et anderledes 
indhold end sædvanligt, men da 
også på de mange tidligere arran
gementer af samme slags. Nævnes 
skal også i denne forbindelse 
skolefester med skolekomedie, Lu- 
cia-fester og forårskoncerter. 
Det er virkelig påvirkning af 
værdi.
En skole er nemlig bedst, hvis 
den formår både at give børnene 
en god undervisning 1 traditionel 
forstand og at skabe socialt sam
vær, som i højere grad kræver no
get af den enkelte. Børn trænger 
til at blive inddraget, til at 
udtrykke sig, til at føle, at de 
kan noget, at der er brug for dem, 
at det praktiske er lige så vig
tigt som det boglige. At bryde 
den daglige trummerum i skolen en 
gang imellem lærer børnene, hvor 
vigtig, vanskelig - og spændende - 
fleksibilitet og kreativitet er.
Nok bærer de utraditionelle arran
gementer altid i sig risikoen for 
fiasko og fejltagelser, men hvad 
er tilværelsen egentlig uden? Vi 
kan og skal jo ikke være perfekte, 
og fejltagelser lærer man ofte 
også af - både børn og voksne, 
hver på sin måde ganske vist.
Hvis skolen aldrig viste ansigt 
udadtil, ville jeg måske synes, 
det var en kedelig skole - men 
det er den bestemt ikke.
Måtte dette være et skulderklap 
med langtidsvirkning! Engagement 
lønner sig, og det er ikke nogen 
selvfølge.

Bente Mortensen
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Mogens Sparrested holdt d. 13. 
december et desværre ikke særlig 
velbesøgt, men meget instruktivt 
foredrag om skolestyrelsesloven 
for nævn og lærerråd. Især fik 
vi belyst forholdet imellem sko
lekommissionens, lærerrådets og 
skolenævnets kampetence. De spe
gede tråde kunne Mogens Sparre
sted udrede på forbilledlig vis, 
og nævnet siger tak for, at Spar
rested kunne afse tid i sit tæt 
besatte program.

På vores møde i december diskute
rede vi især den forringede vi
karsituation, som vil forekomme 
efter nytår. Den vil uundgåeligt 
medføre, at nogle klasser vil få 
fritimer i større omfang, end 
det tidligere er set. Det vil 
forringe undervisningen, og det 
kan give problemer omkring fri
tiden. Vi vil bede forældrene væ
re opmærksomme på problemet, og 
i nævnet vil vi nøje følge, hvor
dan de nye regler, der er vanske
lige at administrere, bliver 
fulgt. Hvis det bliver umuligt 
for lærerne at overholde under
visningsplanen, det vil sige, at 
nå at give børnene den undervis
ning der forlanges, må der pro
testeres. Det følgende halve år 
vil vise det.
Noget hygggeligere var det at 
opsummere de mange aktiviteter, 
som har præget skolen i julemå
neden. Fra nævnet skal lyde en 
tak til alle, der har medvirket 
til de mange arrangementer, fra 
den “intime" Addit-tur over høj
tidelige Luciaoptog rundt om i 
byen og via mestendels sjove 
"julerier" til kulminationen: 
Lucia-festen. Den slags arrange
menter er med til at gøre skolen 
til en enhed, til et fællesskab, 
hvor om ikke alle kender alle, så 
kender alle dog mange. Den char
me, der ligger i, at skolen nu 
er så forholdsvis lille, udnyttes 
ved disse aktiviteter på bedste 
vis. Lad os fortsætte de gode 
traditioner også næste år. 
På nævnets vegne: GODT NYTÅR!

Møde for klasserådene.
Nævnet planlægger i januar et 
møde for medlemmer af klasseråd 
Det bliver torsdag d. 27. janu
ar, og der vil senere komme in
vitation ud til hver enkelt.

Vor årlige julemik den 5. decem
ber forløn igen særdeles godt. 
Vioplevede en fin tilstrømning 
på over loo deltagere til et hyg
geligt og veltilrettelagt arran
gement. Rammerne er små, når vi 
er så mange, men alt klaredes i 
de "små" stuer. Juledekorationer
ne kunne dog gerne have brugt 
lidt mere plads, men kulden udsat
te hobbyrummets anvendelse hertil. 
Husudvalget havde gjort meget for 
at juletræssalg, gløgg, kaffe, 
bankospil og fællessang kunne af
vikles. En dejlig og hyggelig dag. 
Værd at gentage.
En opfordring og et nytårsønske: 
Planlæg allerede nu påske-, 
weekend- eller sommerferie i 
ADDIT.

Lene Sepstrup Niels Cramer
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DET NYE SKOLEAR

endnu en gang! Vi har haft møde 
med 4. klassernes forældre, læ
rere og skolenævnet. Der var 
forskellige holdninger til sam
menlægning - lige fra at tage 
tingene, som de jo nu en gang 
var, og til at protestere vildt 
og voldsomt! Nu har nævnet sagen. 
Så må vi se, hvordan det falder 
ud! Mens disse linier skrives, 
ved vi ingenting. Men når afgø
relsen er faldet, må vi arbejde 
sammen for at få det bedst muli
ge ud af det, og her beder vi om 
alle gode kræfter til hjælp - 
også med gode ideer! Der er gået 
brev ud herom fra skolen til for
ældrene i 4. klasse, men også an
dre er velkomne med gode råd og 
ideer! Se i øvrigt under NÆVNS-NYT.

ORDENSREGLERNE

Der er ingen reaktioner kommet 
på nævnets sidste henvendelse! 
Er vore regler virkelig så go
de - eller mener man, at der 
intet er at gøre?? Lad os i 
hvert fald høre noget om det!!!

SKOLEFESTEN

blev igen i år en stor succes! 
- Det er dejligt at se, at vi 
stadig kan more og hygge os sam
men. Komedien var alle tiders! 
- Tak til lærerne, som havde 
slidt med den i mange timer, 
både lørdage og søndage! Og 
ballet fik virkelig alle på 
gulvet sammen. - Skønt!

KONFIRMATION

finder sted i Holme kirke søn
dag d. 17. april:
kl. 9 for 7a og centerklasserne 
kl.11 for 7b og 7c.
Vi ønsker til lykke!

FORÆLDRE - OG LÆRERKORET

får lørdag d. 23. april besøg 
af venskabskoret ORION fra Vej
le. Der er lagt et stort pro
gram, der bl.a. omfatter en 
koncert i MUSIKHUSET kl. 14. 
Der er gratis adgang til kon
certen, der varer ca. 45 minut
ter.
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FARVEL TIL SKOLEN.

Nu da jeg snart skal sige farvel til skolen, kunne 
jeg godt tænke mig at komme med et indlæg til sko
lens blad.

Når jeg tænker tilbage, så er det, der nok har gjort 
de største indtryk på mig, når der har været klasse- 
sammenlægning og lærerskift. Det er aldrig rart at 
skifte, når det går godt; men her kan jeg sige til 
de yngre elever, som skal skifte lærere: "Der er man
ge andre gode lærere på Rundhøjskolen end lige netop 
dem, du har." Jeg er aldrig blevet skuffet, selv om 
jeg har prøvet det 3 gange i skoleforløbet.

Jeg synes nok, at eleverne som helhed bliver hørt 
for lidt. Her tænker jeg på skolegården, ude- og 
indeordningen, men jeg må nok erkende, at det er til 
dels vores egen skyld. Vi gør for lidt ud af elev
foreningen. Der skal sluttes stærkere op om elevfore
ningens arbejde. En af måderne at gøre det på, er nok 
igennem klassens time. Her har vi mulighed for at 
diskutere og slutte op om dette arbejde. Derfor del
tag mere aktivt i arbejdet med, at vi får større ind
flydelse på skolen!

Jeg kunne godt ønske mig en skole, som i sit indhold 
og sine arbejdsformer opfordrer og inspirerer elever
ne til samarbejde, sammenhold og solidaritet. Jeg 
mener, at skolen skal være med til at sikre alle ele
ver lige muligheder i og efter skolen og imødekomme 
alle elevers behov for en alsidig udvikling.

Jeg mener derfor, at skolens kontakt med det omgi
vende samfund skal styrkes, og at den opdelte skole
dag skal gøres mere sammenhængende, og at karakterer 
og prøver skal afskaffes, og kursusdeling på 8.-lo. 
klassetrin skal undgås. Faget arbejdskendskab skal 
gøres obligatorisk for alle. Skoletræthed skal fore
bygges ved at ændre på undervisningen i skolen, ikke 
ved at tage enkelte elever ud af klasserne til anden 
undervisning.

Hilsen
Henrik Colstrup loa



4 MERE OM SPECIELLE PERSONER

Styrelsens bestræbelser på at finde og hædre "personer, der har ydet en 
speciel og uundværlig indsats til gavn og glæde for vor lejrskole" er nu 
resulteret i to nye "ÆRES-stift"-er:

lærer Jørgen Hansen-Skovmoes, Holme 
forstander Henning Jørgensen, Holme.

Til lykke til begge. Kredsen af "ÆRES-stift"-er består nu af 5 personer.

MM
-nyt

NOGET OM PLATTER

I vore bestræbelser på at servere "ADDIT RUNDHØJ" på et fad for vore lejere 
har vi igangsat produktion af et antal platter. Vi har et tilbud på ca. 
kr. 68 pr. stk. Er der nogen af vore læsere, der kunne tænke sig én? Vi 
vender senere tilbage med en præsentation.

MERE OM FORÅR

Styrelsesmedlemmer, tilsyns- og vedligeholderfamilier har i marts ydet 
en indsats for at strække vore midler ved selv at sætte listeloftér op, 
tapetsere og male på 1. salen i Addit. Det er blevet rigtig pænt, til klas
serne kommer derned i maj og juni. Til den tid vil også pejsestuemøblerne 
være på plads.

NOGET OM SOMMERFERIEN

På fællesmøde med Forældre- og lærerforeningens bestyrelse har vi luftet 
en idé om i august (26.8.-28.8.) på Rundhøjskolen at afholde et arrangement, 
der skal indeholde ingredienser fra en Galler-landsby (Asterix), fra "Vikin- 
getræf" på Moesgård og fra Rundhøjskolens "liv og levned". Kom frem med 
ideerne og vær selv med til at udføre dem.

Niels Cramer

FODVORTER/FODSVAMP

FODVORTER er forhornede partier i fodsålerne, 
virus, ofte fremkommet ved indtrængen gennem s 
fodsålen i forbindelse med gymnastik eller bad 
befinder sig oftest i baderiste eller på selve 
FODSVAMP ses specielt hos større børn og voksn 
tæerne, som afskalning og kløen. Forekommer of 
arealer i skolerne, svømmehaller m.v.
Begge sygdomme smitter meget, specielt i skole 
arealer og i svømmehaller, men desværre også i 
badeværelse.
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TILMELDING TIL FORARSSKOVVANDRING I ADDIT

torsdag d. 12. MAJ 1983 kl. lo-15.

Programmet vil indeholde skovvandring, skovlob, spisning af med
bragte madpakker, boldspil og lege. Kaffe, te, sodavand og øl kan 
købes.

Navn(e)  Klasse: 

Deltagelse i: | | LØB eller j | VANDRING ä 10 kr. _ 

Diplom til alle, der fuldfører.

BUSAFGANG fra Rundhøjskolen kl. 9,oo. Retur kl. 15.

Antal ä 15 kr.  FAMILIERABAT 4o kr. 

Kører selv: JA/NEJ

Betaling ved tilmelding inden 1. MAJ.

Kv i tteri ng:

Behold denne kupon. Skolen fører en særskilt liste over tilmeldingerne.

REGLEMENT FOR SKOLER

mkaldt af 
ifter i 
g. Virus 
ivet. 
mellem 
t i bade-

s bade- 
miliens

ELEVER med FODSVAMP og FODVORTER bør ikke deltage i skole
badning (brusebad) og må ikke færdes i skolens lokaler 
uden fodtøj. Eleverne må altså ikke gøre gymnastik bar
fodet, men heller ikke gå barfodet i omklædningsrummet. 
ELEVEN må igen deltage i gymnastik med badning, når vor
terne eller fodsvampen er under behandling, og forudsat 
at eleven bærer badesko eller anden form for beskyttelse 
af fødderne, således at smitte til raske personer udeluk
kes. Kun derved undgår man at smitte videre.
Den lægelige behandling finder sted gennem den praktise
rende læge.

Med venlig hilsen
Hans Jehlert 
skolelæge
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På Rundhøjskolens tandklinik ar
bejder vi lige nu med et nyt 
tandplejetilbud til de o-2-årige 
børn i vores distrikt.
Allerede nu er det således, at 
forældre med børn på denne al
der er meget velkomne på tand
klinikken samt til at kontakte 
os pr. tlf. for information om 
sutter - tandproblemer - ernæ
ring og mundhygiejne.
Mange har da også allerede be
nyttet sig af tilbuddet og hen
vendt sig f.eks. i forbindelse 
med tandskade-uheld hos disse 
børn. Andre småbørn i denne al
dersgruppe har fået en undersø
gelse i forbindelse med, at 
større søskende har været til 
behandling på tandklinikken. 
Det er i øvrigt en god idé at 
tage de mindre søskende med her 
på klinikken, når storebror el
ler storesøster skal til det 
halvårlige eftersyn. På den måde 
bliver børnene bekendte og for
håbentlig trygge ved os, inden 
de selv skal i stolen. Samtidig 
får vi lejlighed til en god snak 
med forældrene om tandbørstning 
- tandfrembrud. En information 
om gode sutte- og kostvaner kan 
ligeledes gives ved denne lej
lighed.

For skolebørnenes vedkommende 
begyndte vi først i februar med 
at indkalde til det andet årlige 
eftersyn på tandklinikken. For 
en del af børnene gælder det sta
dig trods vores forebyggende og 

oplysende arbejde på skolen, at 
mundhygiejnen er for dårlig. Der 
er en tendens til, at børnene på 
sjette, syvende og ottende klas
setrin sjusker altfor meget. Der
for her en opfordring til foræl
drene om at "checke" tandbør
stens og tandbørstningens kvali
tet engang imellem. De elever, 
hos hvem der ved anden undersø
gelse bliver konstateret store 
mængder af belægning på tænder 
og deraf følgende tandkødsbetæn
delse, vil blive kaldt op på 
tandklinikken en ekstra gang til 
evt. tandrensning og individuel 
instruktion i tandbørstning. 
Spørg jeres børn om, hvordan 
det gik ved undersøgelsen her 
på tandklinikken og prøv at 
følge vores arbejde op derhjem
me på badeværelset!
De daglige tandbørstnings- og 
kostvaner i hjemmet er de vig
tigste faktorer for, at dit 
barn bevarer et sundt og vel
fungerende tandsæt!!
TANDPLEJERSTUDERENDE
Umiddelbart efter påske får vi 
en tandplejerstuderende Lene 
Olesen i praktik på tandklinik
ken. I de 14 dage Lene er her, 
vil vi have mulighed for at 
gøre en ekstra indsats i det 
forebyggende arbejde; specielt 
vil indsatsen blive rettet 
imod at "bringe orden" i de 
netop nævnte problemer.

Med venlig hilsen
personalet på tandklinikken
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SAMMENLÆGNING AF 4. KLASSERNE
På et møde d. 17. marts blev 4. klassernes forældre orienteret 
om, at den klassesammenlægning, som ved en ekstraordinær ind
sats blev udskudt til i år, nu står for døren. Den ville efter 
al sandsynlighed blive vedtaget på skolekommissionens møde 
d. 22. marts. Vi skulle diskutere, hvordan denne sammenlægning 
kan gøres mest hensynsfuldt.
Diskussionen udviklede sig til at dreje sig om, om man allige
vel, på trods af de minimale chancer for at undgå sammenlægning 
og med udsigt til at have truslen om sammenlægning hængende 
over hovedet endnu et år, skulle forsøge at forpurre den. Alle 
ser den selvfølgelig nødig, men stemningen blandt forældrene 
rakte fra: "Lad os nu få det overstået" til "vi skal protestere 
til det sidste". Og over halvdelen af forældrene var ikke til 
stede.
De tre tilstedeværende nævnsmedlemmer besluttede ikke at ind
kalde til ekstraordinært nævnsmøde for at undersøge, om der i 
nævnet ville være stemning for at protestere. På baggrund af, 
at vi ikke kunne være sikre på en enig nævnsafgørelse - og den 
meget korte tidsfrist - gjorde vi i stedet det, at vi forsyne
de nævnets byrådsrepræsentant og vores to forældrevalgte kom
missionsmedlemmer med den dokumentation, der blev udarbejdet 
sidste år i forbindelse med sammenlægningerne, og som stadig 
gælder for 4. klasserne (med den tilføjelse, at der nu er 
3 elever mere i de tre klasser). Og vi bad dem sørge for, at 
Rundhøjskolens specielle vanskeligheder ville blive drøftet 
på mødet.
Men selv om Rundhøjskolen var den eneste skole, som blev spe
cielt drøftet, skete der ingen mirakler. Alle de 8 bebudede 
sammenlægninger blev gennemført. Heller ikke den eneste skole, 
der protesterede officielt (det var Tovshøjskolen, som måtte 
lægge ryg til klassesammenlægninger på 2 klassetrin) fik noget 
ud af det.
Tilbage står at arbejde på at få et så stort plaster på såret 
som muligt, det vil sige det størst mulige antal støttetimer 
og deletimer, og det vil nævnet tage initiativ til på sit næ
ste møde d. 24. marts.
Sammen må vi arbejde for, at sammenlægningen kan foregå så 
gnidningsløst som muligt. F.eks. kan nævnet påse, at der ved 
skemalægningen for det kommende skoleår tages hensyn til den 
vanskelige overgang.

Lene Sepstrup

De forældre, der vælges til skolekommission og -nævn, tror, 
at der kaldes på deres engagement, deres interesse for børn 
og skole - men de møder en virkelighed, hvor det ikke gælder 
at mene eller samtale - men at være hurtiglæser.''



Således stod der at læse i decembernummeret af Skole og Sam
fund blandt meget andet i en artikel med betragtninger over 
forældreindflydelse i teori og praksis.
Hurtiglæsningen var en hentydning til det utal af skrivelser, 
cirkulærer etc., der tilflyder medlemmerne om stort og småt 
i skolens hverdag.
I den øjeblikkelige situation, hvor besparelserne har så stor 
indvirkning på det daglige arbejde, må man konstatere, at der 
skal læses hurtigt. Det antal budgetter og beregninger, der 
har passeret nævnets bord er formidabelt. Siden sidste nummer 
af bladet, hvor man kunne konstatere, at der var sket forrin
gelser, har man i byrådet revideret endnu engang, og yderlige
re 6,7 mill, er sparet bort. På vores skole betyder det bl.a. 
en yderligere nedskæring på diverse konti, så et stort arbejde 
lagt i at få de tidligere tildelte bevillinger til at hænge 
rimeligt sammen må sættes i gang igen.
Et stort handicap for bl.a. nævnet er, at tingene kommer så 
sent til behandling og udtalelser, at tidspresset gør et se
riøst arbejde for ikke at tale om protester og beklagelser 
meget vanskeligt. Heldigvis kan man på vores skole samtale, 
som det er udtrykt i indledningen. Og samarbejdet på skolen 
og mellem skole og hjem er så vigtigt nu som før. Bl.a. sam
arbejdet om at passe på det, vi har, og trods nedskæringerne 
ikke tabe målet af sigte.
Sideløbende med det forvirrende budget er der jo vikarordnin
gen. På alle mulige måder har man gjort opmærksom på Rundhøj
skolens specielle vanskeligheder med at få det regnestykke 
til at gå op. På trods af, at alle kræfter er sat ind, har 
det ikke været muligt at fremkalde nogen form for svar eller 
reaktion fra forvaltningen. Er det nonchalance, ligegyldig
hed eller måske blot en tavs medgiven af, at situationen er 
uholdbar og håbløs? Man må undre sig'.

Elly Petersen

PS: Skolen har netop endelig fået svar fra skoleforvaltningen. 
Vort ønske om ekstra vikartimer er ikke blevet imødekommet.

Onsdag d. 23.3 kl. 19,oo inviterer Skole og Samfund alle forældreforeninger 
i amtet til et arrangement på Rundhojskolen. Her skal foreningerne udveksle 
erfaringer og forhåbentlig inspirere hinanden til yderligere foretagsomhed 
til glæde for eleverne og forældrekredsen.
Ikke desto mindre er vi selvfølgelig til enhver tid meget interesseret i, 
hvad både elever og forældre har af ideer.
Skriv om det i skolebladet - eller henvend jer direkte til os.

Venlig hilsen 
FOLF

PS. Husk generalforsamlingen tirsdag den 26.4.1983!


