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DET NYE SKOLEAR

endnu en gang! Vi ved nu, at vi 
får 2 børnehaveklasser, 2 5.klas
ser øg 2 lo. klasser. I 5. klasse 
får vi - som et plaster på sam
menlægningen - 2 timer pr. klas
se til dele/støttetimer. En del 
andre timer tager vi fra skolens 
pulje til yderligere støtte. 
Elevflytningerne er næsten kom
met på plads, så at de to klas
ser bliver næsten lige store 
(25 elever!) i det kommende sko
leår, hvor vi også vil lave for
skellige arrangementer, bl.a. en 
lejrskoletur for at få klasserne 
godt samarbejdede.

KONFIRMATION 1984

starter allerede nu med tilmel
ding d. 5. maj for de klasser 
(kommende 7a og centerklasserne), 
som Thomas Jensen skal forberede. 
For 7b's og 7c's vedkommende vil 
indskrivningen først finde sted 
i september måned. Der vil sene
re tilgå klasserne besked herom.

Fortsættes side 11
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Vi har nu fået leveret de første 25 platter med lejrskolen som hvidt/sort 
motiv. Platten er forsynet med beskrivelse bagpå. Der er speciel nummere
ring og guldkant på disse første, hvorfor prisen er højere (kr. 102,-) 
end hvis man ønsker at erhverve den almindelige platte (kr. 83,-). Hen
vend jer til skolesekretæren eller formanden for besigtigelse og køb.

NOGET OM PRØVER

FOR VOKSNE:
1) Hvornår blev Rundhøjskolen indviet? 

2) Nævn navnet på Addit Rundhøjs første'fetyrelse": 

3) Hvilket år blev lejrskolen købt? 

4) Nævn to tidligere formænd for Addit Rundhøj: 

5) Stiftelsen "Addit Rundhøj"s "vedtægter'': 

Svarene afleveres inden d. 18. maj på kontoret.
De indviede kan ikke deltage.
Blandt de indleverede, rigtige svar (5) trækkes der lod om 1 af vore 
nye platter.

FOR BØRN:

1) Hvad er "Addit Rundhøj"? __________________________________________

2) Nævn navnet på et medlem af styrelsen: 

3) Hvilket motto bruger lejrskolen? ___________________________________

4) Hvornår var sidste loppemarked?

5) Hvilken dato holdtes generalforsamling? 

Svarene afleveres inden d. 18. maj på kontoret. Blandt de rigtige svar (5) 
trækkes der lod om 1 af vore nye platter.

NB! HUSK SKOVVANDRING OG -LOB 12.5.

Niels Cramer
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lyt fra Ätetegaa
ØRENRINGE/RISIKO

(et meningsløst gruppepres)

Sikke' et modeflop med de ørenringe! !
Mon forældre og børn, der får disse ringe i øreflipperne, 
egentlig gør sig klart, at der altid, nemlig resten af deres 
levetid, vil være noget at se på øreflipperne.
Fra skolelægen må der advares mod dette modelune af følgende 
årsager:

1. 10-15 % af alle børn er allergiske = overfølsomme. 
Hos allergiske børn vil der være øget risiko for 
EKSEM - KLØE - BETÆNDELSE - BYLDER - DEFORMERING 
af øreflip - VANSIR.
Det er ikke nok, at øresmykkets materiale er rent 
metal (guld, sølv), der sætter sig altid noget 
snavs bag smykket, det er nok til at irritere en 
sart hud.

2. Nogenlunde de samme symptomer vil kunne fremkomme., 
hvis man ikke holder øreflipperne og hullerne i 
ørene rene. D.v.s. vasker sig og renholder øreflip, 
håret, hullet i øreflippen og selve øresmykket. 
EKSEM og BETÆNDELSE lurer.

3. Ved gymnastik, svømning m.v. bør alle smykker, alt
så også øresmykker, tages af af hensyn til risikoen 
for RIFTER og andre LÆSIONER på sig selv og andre. 
Mange børn med øresmykker kan ikke tage disse af og 
på igen før timerne.

MIT RÅD: Hvis man er så heldig at have et barn, der endnu 
ikke har huller i ørerne - udover de huller, der 
skal være der! - så LAD VÆRE. Har barnet oven i 
købet tendens til eksem, bø:r man helt undlade øre
smykker, da disse kan føre til genopblussen af 
eksemet eller måske nikkeleksem, begge dele kan få 
betydning senere i erhvervslivet.
LAD BARNET SELV VÆLGE I 14-18 ÅRS ALDEREN.
Det er barnet, der skal lid:e af følgerne måske 
resten af livet, lad det selv være med til at be
stemme, når det forstår, hvilken risiko der er til 
stede.
LAD VÆRE med at bære øresmykker til alle former for 
sport.

Med venlig hilsen
Hans Jehlert 

skolelæge
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Kære skolebørn.

Jeg har længe haft lyst til at skrive et par 
linier til skolebladet, for jeg kunne godt tænke 
mig at spørge jer, om I har tænkt på, hvor meget 
der bliver gjort for jer. Har I tænkt på, at alle

rede kl. 4 om morgenen møder der rengøringsperso

nale, for at der kan være rent, når I møder kl. 8? 
Det tror jeg ikke, I har; for hvis I har det, så 
ville I ikke sådan tegne på bordene og ødelægge 
væggene med blyantstreger. I kan tro, det er et 
stort arbejde at få det af, så derfor vil jeg sige: 
Lad os værne om vores skole og hjælpe hinanden med 
at holde den ren! Lad være med at tegne på bordene 
og væggene og smide affald alle steder; der er af

faldsspande, som papir og bægre kan smides i! 
Prøv at tænke på det næste gang, I har en blyant 
eller kuglepen i hånden. Brug den til det formål, 
den er beregnet til, nemlig at skrive i jeres 
bøger - og ikke på bord eller væg!

Venlig hilsen 
fra en af dem, der møder om morgenen 
for at gøre det hyggeligt for jer.





1r. STRONG» i aktion

ORLA FRØSNAPPER
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FARVEL TIL SKOLEN.

Jeg en en dneng på 1.6 ån, og jeg gån i 10. ktaAAe 
med. kun 3 måneden tit dun a^Atuttende pnøve. Jeg 
vit i dette indtæg pnøve at fiontætte mine en^anin- 
gen om de ti åA, jeg han gået i -ikote., og tit 
AidAt pAøve at gi' nogte gode nåd tit etevenne på 
7. og S. ktaAAetAin.
Mine eAfiaAingen om akoten en både knitiAke og poAi- 
tive. Ve kniti^ke ting eA Aet AvæAe at ^oAktane, 
men hviA vi Akat gå tige tit Aagen, Aå eA det i 
det AtoAe og hete Aet tet at btive Akotetnæt, ^oa- 
di deA ikke eA meget kutø a på titvæAetAen i a ko ten. 
I de fønAte tAe AkoteåA pAøven man noget nyt, nem- 
tig at tæAe. Men att nyt eA Akægt etten nettene 
aagt Apændende i atanten.
Nån man kommen op på 4., 5. og 6. ktaAAetAin eA 
det Apændende ved at tæAe tøet tidt op. Så atteAe- 
de ^Aa 4. ktaAAetAin a^ begynden man at btive tidt 
Akotetnæt. Vette gøneA deA ingenting ved. Vet en 
min en^aning, at deA bøn og kan gøneA noget ved 
det. Hvad med ^.ekA. at man e^ten 3. ktaAAe pnøven 
at ^inde nye andeAviAningAmetodeA etteA nogte ^te
ne gange ^ån en age, kvon deA kan taveA ^onAketti- 
ge aktiviteten?
Mine poAitive en^aningen a^ Akoten en net ^åtatti- 
ge, men én ting kan man ikke ktage oven, og det en, 
at a ko ten btiven bnugt tit det, den Akat bnugeA 
tit, men måAke på en tidt kedetig måde i det tange 
tøb.
Tit AidAt i dette indtæg vit jeg genne give mine 
Akotekammenaten i 7. og S. ktaAAe nogte gode nåd:
1. Søng ^on at btive videneuddannet.
2. HvZi du i 9. ktaAAe £øten, at du ikke en moden 

nok tit at gå på gymnaAiet etten andAe addannet- 
Aen, Aå tag 10. ktaAAe med.

3. Giden du ikke tave noget, Aå ta' væn' med at 
ødetæg det ^on dine kamnenaten.

4. Snug din viden ^onna^tigt. Hetd og tykke
5. VÆR FLITTIG René
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Sommerferien nærmer sig hastigt, og vi m3 allerede nu så småt begynde at 
forberede efterårets og vinterens aktiviteter, da det er sådan, at begæ
ring om støtte til oprettelse af interessegrupper skal være kommunen i 
hærrde inden ferien. Vi har i Forældre- og lærerforeningens bestyrelse 
udarbejdet et skema med en del spørgsmål, som børnene får udleveret på 
skolen, og som de så med hjælp fra deres lærer skal udfylde, så vi der
igennem kan få noget at vide om børnenes interesser og behov og derud
fra hjælpe børnene med at få en indholdsrig og meningsfyldt fritid. 
Da det ofte kan være et problem at få ledere til interessegrupperne, 
vil vi her appellere til forældrene og spørge: Er der nogle af jer, der 
har lyst til at bruge et par timer om ugen til en flok børn med fælles 
interesser? Det kan f.eks. være træsløjd, dukketeater, vævning, batik, 
madlavning med mere, så er I velkomne til at ringe til en af bestyrel
sens medlemmer, så kan vi snakke om det og så ved fælles hjælp glæde 
børnene med at bruge deres fritid positivt. Jeg vil understrege, at 
det ikke kræver en faglig uddannelse, blot viljen og lysten er til 
stede.

Tove Sørensen



Nyt fra TanÄg®
Orientering fra tandlægen om 
tandregulering i Arhus kommunale 
børnetandpleje.

Tandregulering i traditionel for
stand er kun en del af en moder
ne børnetandplejes tilbud om lø
bende tilsyn og kontrol med 
vækst, udvikling og funktion i 
tyggeorganet med henblik på fore
byggelse og tidlig diagnostik. 
Herigennem opnås mulighed for at 
erstatte egentlig behandling med 
mindre belastende justeringer.
Da hovedopgaven er tilbuddet til 
det enkelte barn om løbende til
syn og kontrol af tyggefunktion, 
vækst og udvikling - bygger sy
stemet i Arhus på decentral opga
veløsning. Dette betyder, at det 
er den enkelte børnetandlæge, som 
på baggrund af viden og rutine 
skal kunne kontrollere og juste
re i den løbende kontakt med bør
nene.
Denne viden og rutine opnås ikke 
ved at centralisere opgaven - 
samt ved at begrænse behandlings
opgaven personalemæssigt - til et 
arbejde for få specialister alene.
Desuden ville en centraliseret 
behandling forudsætte, at børn 
fra 65 skoler hyppigt skulle flyt
tes til ca. 3 centrale behand
lingssteder - med undervisnings
tab til følge.
I Århus er systemopbygningen der
for tilrettelagt således:
at specialtandlægerne i vidt om

fang kommer til børnenes Loka
le børnetandklinik - og ikke 
omvendt. Derved opnås mindst 
muligt undervisningstab.

at børnetandlægerne samarbejder 
tæt med specialtandlægerne om 
såvel diagnostik som behand
ling. Det daglige samarbejde 
indeholder derigennem en gen
sidig undervisning. Derved op
nås viden og rutine, som ikke 
kun er en fordel for de børn, 
som skal have tandregulering - 
men tilfører også en ekstra 
kvalitet i tilsynet med "almin
delige” børns funktion og 

vækst, således at tilsynet 
igennem systemopbygningen på 
en kvalificeret måde indgår i 
børnetandplejens tilbud til 
dét enkelte barn - ikke kun 
til børn i tandregulering.
Af en børnegruppe på 44.7o9 i 
1982 blev der gennemført og af
sluttet tandreguleri ngsbehand- 
Ling på 1.15o børn. Dette sva
rer til det sædvanlige årlige 
gennemsnit på 33% af en årgang, 
som er på gennemsnitlig 3 . 3oo 
børn.
Ca. 1/3 af disse børn er blevet 
behandlet af specialtandlæge på 
specialklinik for tandregule
ring - og ca. 2/3 blev behand
let på egen børnetandklinik af 
børnetandlægen i samarbejde med 
specialtandlægen, som på Rund
højskolen hedder Kirsten la 
Cour.

Med venlig hilsen 
personalet på tandklinikken
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SKAKKLUBBEN

der har eksisteret næsten lige 
siden skolens start med mange fi
ne resultater i skoleskak-turne- 
ringerne gennem tiden, skal skif
te leder, da Claus Rønø Pedersen, 
der har stået for klubben gennem 
de sidste år, desværre p.g.a. 
tidspres må sige fra. Vi siger 
Claus tak for god og interesse
ret ledelse af klubben og spørger, 
om der er én eller anden, som 
vil overtage arbejdet efter 
Claus. Henvendelse til Foræl- 
dre- og Lærerforeningen eller 
på kontoret.

FORÅRSKONCERTEN 

finder - som tidligere omtalt - 
sted ansdag d. 18. maj. Husk 
nu at reservere den aften!!

DEN SIDSTE SKOLEDAG

før læseferien for 9. og lo. 
klasserne er fredag d. 2o. maj 
(lige før pinse). Vi ønsker 
eleverne god held med afgangs
prøven !
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Så har dette nævn taget hul på sit andet år. Da vi startede 
for et år siden, vedtog vi at tage nævnets poster op til vur
dering årligt. Især formandsposten fandt vi det urimeligt, at 
samme person skulle bære i 4 år. Vores formand gennem det før
ste år, Lene Sepstrup, ønskede på grund af ændrede arbejdsfor
hold at blive løst fra posten. Vi kan kun beklage og takke for 
godt formandskab.
Pr. 1.4.83 ser nævnet derfor således ud:

Formand: Ejvind Post
Næstformand: Lene Sepstrup 
Sekretær: Elly Petersen
Udvalgsposter: Uforandrede

Det nye skoleår er ved at tage form. De indledende forberedel
ser med bl.a. timetal er i fuld gang, og det varer ikke længe, 
før skemaet for 83/84 skal i støbeskeen. Og over det hele ham
ger jo det efterhånden velkendte uhyre, der hedder besparel
ser.
Vikarsituationen er snart et fast punkt på nævnets dagsorden. 
Ligeså på sidste møde, hvor vi dog fik meddelelse om, at skolen 
er blevet tildelt nogle ekstra vikartimer. Nok er disse timer 
udløst af en lærers desværre langvarige sygdom, men timerne 
tildeles så lang tid før normalt, at man kan gøre sig tanker, 
om ikke skolens mange henvendelser til forvaltningen burde 
have givet et mere positivt resultat på et langt tidligere 
tidspunkt.
Den 7.4.83 havde nævnet inviteret Jørgen Skaftved for at få 
et indblik i besparelsernes indflydelse på centerklasserne.
Vi fik en virkelig fin orientering, dels om arbejdet i klas
serne og dels om besparelsernes urimeligheder blandt denne 
gruppe børn. Man kan få det indtryk, at børnene økonomisk 
skubbes frem og tilbage mellem amt og kommune.
Den 7.4. havde vi også et såkaldt 4-nævnsmøde. Det er vort 
halvårlige orienteringsmøde med Holme-, Skade- og Kragelund- 
skolen. Her dukkede vikarsituationen naturligt nok op igen.
Vi udvekslede erfaringer og kunne hurtigt blive enige om, at 
situationen er uholdbar. Alle havde udfra forskellige begrun
delser protesteret imod ordningen.
Skoledistrikter har også vor fælles interesse, og de blev 
grundigt debatteret.
Med på dagsordenen var også problemerne, der er opstået om
kring den pludselige afkortning af sommerferien. Efter megen 
diskussion enedes vi om, at hvert nævn skulle påtale dels de 
2 dage, som jo reelt betyder, at den sidste uge af sommerferi
en bliver uegnet som ferie betragtet for mange mennesker og 
dels over fremgangsmåden i det hele taget i dette spørgsmål.
Vinterferie eller ikke vinterferie, det problem bør givet 
komme til høring på skolerne i lighed med sidste år. Vi afven
ter en sådan høring.

Elly Petersen

PS. Sidste nyt: Byrådet har på sit møde d. 2o. april vedtaget 
at udsætte spørgsmålet om vinterferie. Sommerferien slut- 
ter derfor i år søndag d. 7. august!!


