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Et nyt skoleår er startet. Vi håber, alle har haft en rigtig dejlig sommer
ferie. Vi byder velkommen til alle nye forældre på skolen og håber på godt 
samarbejde.
Forældre- og Lærerforeningen har planlagt mange aktiviteter for det kommende 
skoleår. Sæt allerede kryds nu i kalenderen.
VIDEO-TEKNIK for 6.-lo. kl. og forældre den 27. oktober.
ANDESPIL for al le den 7. november.
TEATERAFTEN for o.-7. klasse og forældre den 29. november.
Der vil til alle aktiviteterne blive udsendt særskilt program.
INTERESSEGRUPPER. Her kan nævnes de hold, som evt. vil blive oprettet: 
BAGNING - BAGNING + MADLAVNING - SKAK - ARBEJDE MED TRÆ - FISKEKLUB. 
Der startes i september, men også her vil eleverne få en meddelelse sendt 
med hjem.
Vi kan herigennem bladet meddele, at DAMEGYMNASTIKKEN vil fortsætte som 
hidtil, idet det er lykkedes at få en ny leder.
I løbet af denne måned vil hvert hjem modtage et girokort fra Forældre- og 
Lærerforeningen. Gennem medlemsskab af foreningen støtter du skole-hjem- 
samarbejdet. Arskontingent pr. hjem er kun 25 kr., som vi håber, du vil 
indbetale.

Tove Colstrup
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SKOLE-START
Så kom vi godt i gang igen! Vi 
tog vel imod vore nye børnehave
klasser og vore 1. klasser, og 
vi har haft introduktionsmøde for 
nye elevers forældre med rundgang 
på skolen, hvor man kunne møde 
stort set alle de mennesker, som 
man kommer i berøring med i sko
leforløbet: Børnetandklinik, sko
lesundhedsplejerske, skolepsyko
log, tale/hørelærer, forældrefor
ening, Addit/Rundhøj-styrelse, 
skolenævn og andre. Mødet var 
fint besøgt. Skolenævnet gav kaf
fe.

for lang og tro tjeneste. Fogh var 
blevet en institution på skolen, 
som vil efterlade et hul. Forhåbent
lig får vi det fyldt ud. Endnu 
en gang tak til Fogh med frue - 
og alt vel fremover!

NY PEDEL OG HALTILSYN
Per Sørensen blev - som håbet og 
ønsket - udnævnt til skolebetjent. 
Han er allerede flyttet ind i pe
delboligen. Til ny haltilsyn er 
udnævnt Poul Stokholm. (Se rettel
sesbladet, som er indlagt). Vi by
der begge velkommen til et godt og 
gnidningsfrit samarbejde i tiden 
fremover, - til gavn for os alle 
her på skolen.

SKOLEDISTRIKTER
Skolen har lige modtaget progno
ser fra skolevæsenet, der viser, 
at vi dør langsomt ud! Det er ik
ke lyse udsigter, så vi gør os 
store anstrengelser for at finde 
frem til forslag omkring skoledi
strikterne, som kan bevare skolen 
som en fuldt udbygget to-sporet 
skole. Let bliver det ikke! Gode 
forslag efterlyses! I børnehave
klasserne er der i år 13 og 16 
elever, - det laveste antal i man
ge år. Forsvinder der blot 3 ele
ver undervejs, får vi kun én 1. 
klasse næste år!

GAMMEL PEDEL TAKKER AF
Lige før ferien sagde vi farvel og 
mange tak til Søren Fogh Sørensen
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samme dags aften kl. 19,3o. Vi 
venter, at rigtig mange vil møde 
op og blive denne dejlige ople
velse filere!
Skulle man ønske at blive kvar
tervært for norske kammerater i 
de dage, vil vi være meget tak
nemlige for en henvendelse! 
Kontakt: Ebba Hartmann.

FRITIDEN
Vi har fået ledere/instruktører 
til skakklubben og damegymnastik- 
ken! Se derom på bladet vedr.. ret
telser til orienteringshæftet'.

ORKESTER-BESØG
Skolen får i dagene 4.-7. septem
ber besøg af Det vestnorske Skole
orkester fra Bergen. Orkestret, 
der består af 60 af de dygtigste 
elever fra skoleorkestrene i 
Vestnorge, spiller for vore egne 
elever (4.-7. kl.) om mandagen 
d. 5. september kl. 9-lo i hallet 
samt ved en offentlig (gratis) 
koncert i Møllevangskolens aula

RUNDHØJ—BLÆSERNE 
er blevet inviteret på genbesøg 
hos en skole i Abo, Finland. Or
kestret dér var hos os for 2 år 
siden. Blæserne skal besøge Abo 
i efterårsferien, hvis ellers 
alle brikker kan falde på plads!

FORÆLDRE- OG LÆRERKORET 
starter allerede onsdag d. 31. 
august og næste onsdag. Men man 
kan nå at komme med endnu! Prøv 
at blive nogle stykker - både 
damer og herrer! - og mød så op 
næste onsdag kl. 19,15 - i før
ste omgang bare for at se og op
leve. Så kan man senere bestemme 
sig endeligt! Hjerteligt velkom
men !

PP



Rettelser/tilføjelser til orienteringshæftet
NOGLE OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 1983/84

(Læg dette blad ind i hæftet - eller indfør ændringerne!)

Side 4: Skolelægen træffes ikke foreløbig, da situationen 
omkring ansættelsen endnu er uafklaret. De mest 
nødvendige "forretninger" klares af sundhedsple
jersken.
Skolebetjent Per Sørensen, pedelboligen, tlf. 27 24 48
Haltilsyn: Poul Stokholm (daglig kl. 17-23) - 27 26 62 

Privat: Byvangsallé 16, I t.v., 826o Viby J., 
tlf. 11 24 39.

Side 5: Elevrådets medlemmer i skolenævnet er:
Formand: Bjarke Jepsen, lob, Rundhøjallé 6o
Næstformand: Peter Sepstrup, 9b, Tulshøjvej 44

Side 7: Jens Andersen er klasselærer for 8b.
Side 8: Kon f i rma t ion:

7b + 7c læ: Indskrivning søndag d. 2. okt. i Holme Kirke. 
Undervisn. starter torsd. d. 8. sept. kl.8-lo.

Side 16: Elevrådet er nu nedsat og har konstltutioneret sig 
således:
Formand: Bjarke Jepsen, lob
Næstformand: Peter Sepstrup, 9b
Sekretær: Kirsten Kudsk, 7a
Forældre- og Lærerforeningens mødedatoer er ændret så
ledes:
16/8, 15/9, lo/lo, 15/11, 5/1, 13/2, 29/3, lo/4, 26/4, 
17/5, 7/6.
Skolelægen: Afsnittet udgår foreløbigt. Se rettelse 
til side 4!

Side 19: Cyklistprøve: Der er tanker om at lave en cyklistprøve 
mere - for elever fra 2.-3. klasse. Det bliver en luk
ket prøve i skolegården for at undersøge elevernes 
evne til at manøvrere på cykel. -

Side 2o: Fritiden: Skakklub: Leder er Niels Peter Méldgaard, 
Fenrisvej 77, 821o Arhus V, 
tlf. 15 24 17.
Første mødedag og mødetidspunkt end
nu ikke fastlagt.

Aftenskole for voksne (damegymnastik)
Instruktør er lærer Lena Juul Birch, 
Rundhøjskolen, privat: Vermunds
gade 1 A, Viby J.
Om starten: Se annoncering i lokal
bladene!



Nævnet kunne ved sommerferiens begyndelse se tilbage på et sær
deles aktivt år, og noget kan tyde på, at problematikken omkring 
besparelser og vikarordningen ikke bliver væsentlig mindre i det 
kommende år. Der foreligger fra skolekommissionens side et ud
kast til ændring af vikarordningen, som har til hensigt at lette 
denne side af sagen en smule.
Den del af skolens budget, der hedder undervisningsmidler, er 
selvsagt stor. På nævnets sidste møde før ferien havde vi invi
teret Vagn Jensen til at give os et indblik i dette. Vi kan 
takke for en fin orientering. Også her har sparekniven opere
ret, så der skal bruges megen omtanke, for at pengene skal slå 
til. Her må en fornyet opfordring til elever og hjem om, at vi 
hjælpes ad med at passe på det, vi har, være på sin plads.
Et sidste møde efter feriestart måtte der også til. Det gjaldt 
ansættelse af en ny pedel. Nævnet ønsker Per Sørensen velkommen 
og ønsker god vind.
Så er det nye skoleår startet. Også et velkommen til nye elever 
og ikke mindst deres forældre. Onsdag d. lo.8. var der arran
geret et orienteringsmøde for denne gruppe forældre og dejligt 
mange var mødt frem.
Som tidligere nævnt er man begyndt at undersøge mulighederne 
for en omlægning af skoledistrikterne. Størrelsen af vore 2 
børnehaveklasser viser, hvor ønskelig en sådan omlægning er 
for skolen. Der foreligger allerede meget materiale at arbejde - 
med, og møder er aftalt. Målet er fortsat at bevare vor skole 
som en tosporet skole.

Elly Petersen

SKOLESKAK SKOLESKAK SKOLESKAK

Hej'. Jeg heddet NZeZå-PeXet og i kat væne jeaei 
nye. Zedea Z skabktiibben.
(/Z itaateA den nye ision Z begyndelsen a^ ieptem- 
beA (ipåttedag og tid <åa l ieneae at vade), og 
jeg håbea, at mange vat møde op. "Dette gætdea 
både daenge og ptgeA, begyndeae og øvede.
Jeg haa ietv iptttet ikoteskak Z S åa og synes, 
at skak ea en sjov hobby. Paøv setv’.
VZ ses Z skakktubben'.

Med ventZg hats en

HZets Petea Metdgaaad
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NOGET OM »ADDIT —SYN»

Styrelsen har afholdt sine to seneste møder sotn en kombination af "komsammen" 
og "gør-noget" på "stedet". Vi tager det som en udflugt, hvor vi kigger, 
diskuterer, udfører, aftaler detaljer og større ting i og omkring bygninger 
og grund. Der er konstant noget, der “bare" skal gøres. Pä det lokale plan 
har vi nu god hjælp af vore vedligeholdere, familien Ruth og John Nielsen, 
der har gjort meget ud af at få haven og huset udvendigt til at fremtråde 
i passet og nymalet stand. Ruth Nielsen vil fremover være også tilsyn for 
"Addit-Rundhøj", idet Helle Kristensen har ønsket at afvikle de mest ar
bejdskrævende dele af sit tidligere job. Tak til Helle Kristensen for godt 
samarbejde og stor velvilje.

Ved sådanne "syn" bliver en række opgaver fordelt til foretagelse, når tid 
og lejlighed byder sig. Dels er lejrskolen udlejet meget, dels er de aktive 
en slags "Tordenskjolds soldater", d.v.s., de har alle mange andre interes
sante fritidsaktiviteter. Alligevel lykkes det at klare dette og hint. Skal 
man have udført noget hurtigt, så gå til én, der i forvejen har travlt, så 
bliver det bare gjort.

NOGET OM LEJERE

Ifølge stiftelsens fundats "er stiftelsens økonomi betinget af udnyttelsen 
af den faste ejendom". Dette sker da også i et ikke ubetydeligt omfang. For
uden til Rundhøjskolens klasser og forældre- eller lærergrupper sker der 
udlejning til folk fra FDF-FPF, Karlslunde, Skanderborg, Espergærde, Zibyhøj, 
Egå og Al borg.
I styrelsen er vi glade for alle vore lejere, men beklager naturligvis de 
situationer, hvor vi til vore "egne" må sige: "optaget". Vil man leje, bør 
man derfor altid være i god tid.

NOGET OM KLASSE RÅD

De enkelte klassers aktive forældre kan bruge "Addit-Rundhøj" som destination 
i en arrangeret udflugt. Fælles oplevelser i gode omgivelser giver sammen
hold i klassen ved større gensidigt kendskab og tillid. Klasseråd og klasse
lærere bør være de første til at værdsætte det arbejde, som tidligere og 
nuværende forældre, elever og lærere har gjort for at skaffe og vedligeholde 
fritidsmuligheder for Rundhøjskolens elever.

Niels Cramer


