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PP-nyt
SKOLEDISTRIKTER
Denne sag er endnu uafklaret. Det 
forlyder, at den skal behandles på 
skolekommisionens møde d. 2o. de
cember. Det drejer sig om liv el
ler død for Rundhøjskolen, så vi 
er meget spændte!

JULERIER
Sidste år lavede vi 2 temadage med 
jule-gøremål på skolen. Den ene 
dag var alle eleverne delt op i 
hold, som bagte, sang, savede, 
pyntede juletræer og meget andet. 
Den anden dag pyntede alle klas
serne deres eget lokale og gange
ne, og bagefter var der julestue, 
juletræ og jule-diskotek i tre 
stor-grupper.
I år vil vi nøjes med at lade hver 
klasse "jule" om torsdagen og fre
dagen før Lucia-koncerten. Skole
nævn og Forældre-forening sikrer 
den økonomiske baggrund, og det 
siger vi mange tak for!

LUCIA - KONCERTEN 
finder - som nævnt andetsteds i 
bladet - sted lørdag d. lo. decem
ber kl. 15-18. Billetter kan købes 
på kontoret hele .ugen i forvejen. 
Vi vil gerne se rigtig mange både 
børn og voksne den eftermiddag!

LANGTIDSLEDIG
Lærer Patricia Williams, der er 
langtidsledig lærer, er blevet 
tilknyttet skolen indtil sommer
ferien næste år. Hun følger Bente 
Andersens timer og enkelte musik- 
og håndgerningstimer, men må ik
ke have selvstændige timer for 
ikke at tage arbejde fra andre.

INDSKOLING
Skolen har ansøgt om at måtte 
blive planlægningsskole i det 
kommende skoleår. Her vil en 
lærergruppe finde nye veje for 
indskolingen i skolen, omfattende 
børnehaveklasserne, 1. og 2. 
klasse. Det er så tanken, at for
søget skal sættes i gang i de 
kommende to skoleår. Man vil hol
de forældrene og andre interes
serede løbende underrettet om 
forløbet, - hvis vi bliver an
taget som deltagere i forsøget.

Fortsættes side II
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SKO LEN

R U N D H 0 J H A L L E N
LØRD.D,10.DECEMBER KL. 15-18

HVOR ALLE VORE MUSIK" OG SANGGRUPPER, MASSER

købe. Skolen er også smukt julepyntet til lejligheden.
6 KR., BØRN 2 KR.

ER DER MASSER AF SØDE JULEGAVER ATVAND, OG I JULEBODEN

Nu ER DEN DER IGEN --JULEN!"- MED 

ALLE DE SITRENDE FORVENTNINGER, DER FØLGER 

med! Og vore gode, gamle traditioner hjæl
per os på vej! En af dem er RUNDHØJSKOLENs

AF HEKSE, SMÅNISSER, DR ILLE-ELEVER, LUCIAP1-

GER OG MANGE ANDRE VIL LAVE EN DEJLIG FØR-JULE-FEST FOR 

ELEVER, LÆRERE, FORÆLDRE OG ALLE ANDRE, SOM HAR LYST OG 

LEJLIGHED OG ØNSKE OM AT KOMME I RIGTIG JULESTEMNING.-' 
I PAUSEN KAN MAN KØBE GLÖGG, ÆBLESKIVER, KAFFE, ØL OG y

BILLETPRISER: Voksne

BILLETSALG: Fra mand.d.5.dec. på kontoret 
eller ved indgangen.

Vi venter RIGTIG MANGE den dag! 
Rigtig hjertelig velkommen!

--------KLIP HERI-------------------------------------

Til LUCIA-KONCERTEN ønsker vi:
... VOKSEN-BILLETTER A 6 KR.

... BØRNE-BILLETTER A 2 KR. .
KR.

KR.

I ALT ,., KR.

Underskrift: Barn i .......... klasse.
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Skoleboden er nu genåbnet, efter at vi har

VÆRET I ERHVERVSPRAKTIK.

Desuden har vi også været på en studie

rejse til Hamborg i Tyskland.

Da omsætningen har været dalende, vil vi 
STARTE PÅ EN FRISK. SOM NOGET NYT SÆLGER 

vi ÆBLESKIVER m. flormelis og MANDARINER.

Støt boden/

10. KLASSERNE
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30B SØCES..
10 A.B PÅ RUNDHØJSKOLEN SKAL TIL ENGLAND. 
DERFOR ER VI VILLIGE TIL AT TAGE LETTE 
JOBS, SOM F.EKS PASNING AF DEN LILLE, MENS 
DU ER PÅ JULEINDKØB ELLER HVIS DIN BIL 
TRÆNGER TIL SIT ÅRLIGE BAD? JA SÅ KLARER 
VI OGSÅ DET. DU KAN SLIPPE FOR SNERYDNINGEN 
OG MEGET ANDET VED AT KONTAKTE 10 A.B PÅ 
FØLGENDE NUMRE:11 25 31 snak med bo

14 16 03 SNAK MED KIM
14 94 84 SNAK MED ANDERS 

ALT DETTE OG MEGET ANDET FAR DU FOR EN 
BESKEDEN BETALING, SOM VI KAN SNAKKE OM.
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ORIENTERING OM SUNDPJEJERSKERNES ARBEJDE PÄ SKOLERNE

På grund af en landsomfattende konflikt på skolelægeområdet 
udføres der for tiden ikke skolelægearbejde på hovedparten af 
kommunens skoler.

Sundhedsplejerskerne udfører deres sædvanlige arbejde på 
skolerne. De har til opgave at udøve sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende foranstaltninger i skolen samt at føre 
tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbreds
tilstand.

Ifølge Sundhedsstyrelsens nye vejledende retningslinier 
for tilrettelæggelse af skolelægeordningen af 31. januar 
1983 udføres sundhedsplejerskernes arbejde på skolerne som 
beskrevet nedenfor.

Plan for sundhedsplejerskernes undersøgelse af børnene

KLASSETRIN

BH 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

Spørgeskema til hjemmet X X X X X X X X X X X

Samtale med hver elev (forældrene 
kan deltage efter eget ønske) X X X X X X X X X X X

Plasterprøve for tuberkulose X

Synsprøve X X X X X X X X X X X

Køreprøve X 1) X X

Højde/vægt X X11 X

Farvesansprøve X 1) X X

Konference med klasselærer X X X X X X X X X X X

Tilbud om calmettevaccination 
på lungeklinik

X

1) Hvis skolestart først sker i 1. klasse.

Huk&mmeLtn

Hukommelsen er en stor grå klump inde i hovedet 
Når man bliver gammel, er det kun en lille klump, 
men den er til gengæld sort Svigter hukommelsen 
helt er det. fordi der går en sort klap ned foran hjer 
nen; det sker mange gange i skolen. Ligesom det kan 
knibe med hørelsen, når man kommer op i årene, er 
det helt galt med hukommelsen. Det eneste, man kan 
huske, er sine børnebørns fødselsdage, mens alt andet 
ligger hen i det uvisse.



10

TILBUD TIL LEJERNE

Pr. 1.1.84 sker der en stigning i lejepriserne, således at stiftelsen 

stadig kan få indtægter og udgifter til at nå sammen. Det er nu 2 år 

siden sidste regulering. I anledning heraf kan vi tilbyde lejere med 

lejemål, som er indgået bindende inden 31.12.83, disse til gamle pri

ser, når lejeperioden er i 1 . kvartal af 1984. De nye priser for ud

lejning fås oplyst på kontoret.

SMÅTING OG STØRRE TING

Stiftelsens budget rummer ikke de store belob til vedligeholdelse. 

Alligevel mener vi, der sker meget. I efteråret har vi fået lavet ny 

fortrappe, fået tapetseret, klaret belysning, gjort hovedrent, fore

taget ovntilslutning, isat skorstensrenselemme og en lang række min

dre og større ting. Vore lejere forventer, at huset fungerer - og det 

gør det så. Styrelsen har arvet en skole med indbyggede behov - og 

overraskelser. Til den ende har vi haft særdeles god hjælp af vor 

tilsyns- og vedligeholderfamilie i Addit.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

I anledning af højtiden sender styrelsen de bedste ønsker om en glæ

delig jul til Rundhøjskolen, lejerne, tilsynet og vore hjælpere.

Lad os sammen se frem til at skabe et GODT NYTÅR.

Niels Cramer
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besked om senere.Den sidste skoledag før jul bliver 
i år onsdag d. 21. december. Vi 
vil nok" holde denne dag efter sam
me program som tidligere: Morgen
kaffe på lærerværelset for alle 
ved skolen ansatte og implicere
de kl. 8. Eleverne i klasserne 
kl. 9; bh-klasserne og 1. klasse 
danser om juletræet i forhallen,

Og så - - lidt tidligt, men lige 
velment:

RIGTIG GLÆDELIG
JUL

til alle, både store og små!

- Vi mødes igen efter jul onsdag 
d. 4. januar til sædvanlig tid!

FINLANDSTUREN

Turen startede på parkeringspladsen ved Rund
højskolen. Vi kørte ca. kl. IS,oo, selv om ikke 
alle tårer var grædt endnu. Klokken 14,oo sejlede 
vi fra Grenå. Vi sejlede 4% time. Da vi ankom til 
Helsingborg var klokken 16,So. Vi kørte hele natten 
gennem Sverige. Om morgenen kl. 4, So var vi i Stock
holm. Vi sejlede fra Stockholm kl. 7, So og var i 
Turku i Finland kl. 18,So. Vi kørte til skolen og 
blev indkvarteret. Mandag morgen mødte vi kl. 8,oo. 
Der b lev snakket og grinet meget. Den dag havde vi 
2 koncerter og en kanmeratskab saften. Tirsdag havde 
vi 2 koncerter, og om eftermiddagen så vi håndværks- 
museet. Onsdag havde vi 1 koncert, og så så vi Sib e- 
liusmuseet, og resten af dagen havde vi fri.

Vi tog fra Finland igen onsdag aften kl. 1), So 
og kørte til havnen. Vi sejlede hele natten, og vi 
var i Stockholm kl. 7,So, og så kørte vi gennem hele 
Sverige, og torsdag aften sejlede vi så fra Varberg 
til Grenå. Vi var hjemme ved skolen kl. l,So.

Venlig hilsen 
Ann, Bitten og Lotte
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HERNING - KURSUS
Til det årlige Herning-kursus for deltagere i skolenævn, skole
kommissioner og bestyrelser for forældreforeninger var vi i år 
to fra nævnet. Som sædvanlig var det et tætpakket døgn med fo
redrag, diskussioner, gruppearbejde og snak på kryds og tværs 
med kendte og ukendte personer.Formen er efterhånden lidt stiv
net (når man om aftenen kommer til snitterne, tænker man med 
et smil på Niels Hausgård), men de har en charme, som jeg tror 
ligger i, at man dels får snakket sig lidt tættere ind på sine 
ledsagere, og dels får nogle helt nye impulser. For vores ved
kommende var det heller ikke uvæsentligt, at vi mødte nogle 
af vores kolleger fra Holme skole, som vi jo lige har haft svæ
re forhandlinger med, og her på mere uformel måde kunne snakke 
nogle af vores problemer igennem med.
En amtskonsulent fra Ribe, Viggo Witt Hansen, talte over emnet 
"Er folkeskolen en smuk drøm?". Han kom blandt andet ind på 
børns holdninger til deres arbejde. Dem skal de voksne hjælpe 
dem til at få ved at stille nogle krav. "Det må du selv om"- 
holdningen er det samme som ingen holdning, og der kan ligge 
megen kærlighed i at stille krav.
I den forbindelse efterlyste han forældrenes deltagelse i ud
formningen af skolens ordensregler. Der ligger mange princip
per og holdninger i ordensreglerne.
Han talte også om det informationssamfund, der vokser frem i 
disse år, og efterhånden gør det muligt at meddele en masse 
ting til hinanden meget hurtigt. Men det vigtigste er og bli
ver dog indholdet: det vi har at fortælle hinanden og ikke, 
hvordan vi gør det. Hvis mediet er budskabet får vi et sam
fund uden holdninger.
Oplægget til gruppearbejde blev givet af Birte Ravn, som er 
kultursociolog. Hun har undersøgt skole-hjern-samarbejdet i 
flere forskellige skoler, og hun betonede, at et forældresam
arbejde er unødvendigt, hvis man blot skal have et bestemt 
produkt ud af skoleforløbet, hvorimod det vil være nødvendigt, 
hvis man ser elevens skoletid som en proces, en udvikling.
I grupperne diskuterede vi derefter de mange forskellige 
former skole-hjern-samarbejde kan have ud fra vores erfaringer: 
omkring den enkelte elev, omkring klassen og på tværs af klas
serne - lige fra indskrivning, klasseråd og samtaler til skole
blade, fester o.s.v. Resultaterne skulle afleveres skriftligt, 
og det er hensigten at samle et materiale, som alle nævn sene
re kan trække på. Det var et ambitiøst projekt på så kort tid, 
men forhåbentlig kommer der noget brugbart ud af det.

Lene Sepstrup


