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2 PP-nyt
DAGNY JENSEN
har søgt og fået sin afsked pr.
1. februar.Skolen har allerede
sagt behørigt farvel til Dagny
Jensen, der har været ansat ved
skolen siden 1. august 1966, alt
så i snart 18 år; men også gennem
disse spalter skal der lyde en tak
og et lev vel til hende for lang
og tro tjeneste gennem de mange år,
hvor hun med sin musikinteresse og
varme omsorg for de svage har sat
sig tydelige spor. Dagny Jensen
bliver boende på Lundgårdsvej og
skal altid være velkommen på sko
len, når hun får lyst til at kig
ge ind.

Endelig den 2o. februar var det
9. og lo. klassernes tur. TEATER
KOMPAGNIET opførte: "Du har ikke
en chance - brug den!" - Der var
virkelig noget at spekulere på!!

SKOLEFESTEN
finder sted onsdag den 28. marts
i år. Der er lagt op til det
helt store denne gang, og vi ple
jer jo at mødes alle mand af huse,
- så sørg nu for at få reserveret
dagen allerede nu. Det forlyder,
at den foruden komedien bliver lagt
an som et karneval med sambarytmer
og meget andet!!!

BLADET
kommer til at mangle en medarbejder
i den nærmeste fremtid. Lena Jensen,
der trofast og samvittighedsfuldt
har tegnet og arrangeret siderne i
bladet, har på grund af arbejdspres
måttet sige fra. Det er vi naturlig
vis kede af. Men vor store tak for
arbejdet skal lyde fuldtonende her.

TEATER
har der været meget af i den sid
ste tid. Den Jo. januar havde de
yngste klasser besøg af gruppen
TEATER -8J, som opførte:"Henrik
Steffensen, Lupinvej 7". Det hand
lede om en dreng, hans hverdag og
hans drømme, og det var de små te
atergængere levende optaget af!

Den 15. februar var GRUPPE -38
her. For 6.-8. klasserne spille
de de "Lucky Luke" om forholdet
mellem en dreng og hans far. Det
gav stof til eftertanke!

Men som sagt: Vi mangler hjælp her!
Hvis der i forældrekredsen er folk,
som vil træde til med dette arbejde,
vil vi være meget taknemlige herfor.
Lena Jensen har lovet at hjælpe sin
afløser til rette i den første tid.
Hun kan kontaktes på tlf. 14 ol 37-

KONFIRMATION 1985
finder sted søndag den 21. april til oplysning for rette vedkommende!
Indmeldelse til konfirmand-forbere
delse sker først i maj, men klasserne
får direkte henvendelse fra præster
ne herom.
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Men: Måske mangler netop du/De at give en hånd med?? - Det er ikke
så meget for at få skrabet en masse penge sammen (skønt de også er rare
at have i skole-hjem-samarbejdet!), men mere for st skabe en følelse af
samhørighed og samarbejde om en fælles arbejdsopgave til gavn for alle,
der har med skolen at gøre. Hvis din/Deres hjælp mangler, kan det nås
endnu! Det kan være en god idé, et stykke praktisk arbejde eller så me
get andet, der er brug for! Men kom og giv en hånd med! Vi skal nok få
det sjovt - stol på det!!!

Fra TANDKLINIKKEN minder vi om:
i det store frikvarter kl. lo.45 - 11.o5 er vi som
regel at træffe på lærerværelset - tlf. 27 26 65,
ellers er vores tlf.nr. 2? 26 64 ml. kl. B.oo-15.oo.

NYT MEDLEM

TIL

FOLF ! ! !

PÄ GRUND AF TABET AF VORES BLADUDVALGS 
MEDLEM, SØGER VI MED LYS OG LYGTE EFTER EEN
DER HAR MOD PÅ AT PÅTAGE SIG ET SÅDANT JOB.

ER DER NOGEN DER HAR LYST TIL AT VÆRE MED
ARBEJDER VED FOLFs FORTRINELIGE MEDLEMSBLAD ?
HENVENDELSE : Lena Jensen

14 01 37

FORFATTEREN BJARNE B. REUTER
var Forældre- og lærerforeningens og skolens gæst tirsdag d.22.
februar.
Den aften var imødeset med stor forventning fra 5»-7- klassernes
elever og deres forældre. I alt ca. 80 havde meldt sig, og de
fyldte godt op på lærerværelset.
Vi var som sagt spændte på dette møde med "en stor kanon" i le
vende live. Hvorfor var han holdt op som lærer for at blive for
fatter? - Hvorfor bander hans personer så meget i bøgerne? - Var
det hans egne oplevelser, han skildrer i bøgerne? - Mange andre
spørgsmål trængte sig på.

Og så kom han: En lille, spillevende mand i cowboybukser, - og
uden skæg! En rigtig Buster i halv-voksen størrelse! - Og så
snakkede han bare hyggeligt og hylende vittigt med os, som sad vi
i en dagligstue og spurgte og diskuterede over en kop kaffe! - Og
vi fik lært at skrive bøger, og fik også at vide, at mange af de
spilopper, tryllerier og rappe svar, som Buster leverede, var
hans egne meriter fra drengeårene.
Vi følte os næsten i familie med ham, inden han rejste! Det var
en skøn aften, som mange andre burde have overværet! Men måske
kan vi få ham igen en anden gang!

På skolebiblioteket har vi i alt 2o forskellige bøger af Bjarne
B. Reuter, - nogle af dem er der både 3 og 4 af! Men da vi ville
låne dem til en udstilling på foredragsaftenen, var der kun 3 tre - bøger hjemme! Resten var udlånt, så der er rift om dem. De
er også nok værd at læse! Men vi må nok bede om, at de, der lå
ner bøgerne, læser dem hurtigt, så at så mange som muligt kan få
lejlighed til at læse dem uden at skulle vente altfor længe på
dem.

Nyt
fra sundhedsplejen på Rundhøjsfcoteix
Vi har holdt en række filmarrangementer for skoledistriktets småbørnsgruppe (o-6 år). Det er en opfølgning af vores arbejde i ef
teråret med denne aldersgruppe. Vi har vist filmen "Karius og Bak
tus" for legestuer og børnehaver i skoledistriktet.
Endvidere har tandklinikkens personale været på besøg i børnehaven
Rundhøj for at vise lysbilleder og igangsætte en emneuge om tænder
og sunde kostvaner.

Nyt fra TANDKLINIKKEN
Fra det daglige arbejde på tandklinikken kan nævnes, at vi nu har
undersøgt og færdigbehandlet alle skoleelever og småbørn tilhøren
de skoledistriktet første gang i skoleåret 8J/84.

Vi går igang med anden runde nu og håber især på en forbedret
mundhygiejne hos den gruppe børn, der ved første eftersyn havde
meget snavsede tænder.
Fra det profylaktiske arbejde kan det nævnes, at 6.-7. klasserne
i marts måned skal have undervisning om mikroorganismer/mikrobiologi - om mikroorganismernes betydning i cåriesprocessen, altså
når der bliver hul i en tand. Herunder vil vi tilbyde eleverne mu
lighed for at dyrke bakterier fra egen mund og krop på agar-plader
(vækstmedium). Alt dette for at bibringe eleverne forståelse for
mikroorganismernes rolle ved forskellige sygdomme. Herigennem skul
le der også gerne ske en bearbejdning af elevernes holdning til
personlig hygiejne og kosthygiejne i positiv retning.

Vi har haft en tandplejerstuderende i praktik - 14 dage i januar
måned med stor succes og arbejdsmæssigt godt udbytte for alle par
ter. I maj måned skal vi have en klinikassistentstuderende i prak
tik i 14 dage.
Som sædvanlig vil vi her i foråret intensivere vores kampagne for
en bedre mundhygiejne - først og fremmest kalder vi (helt uventet)
de dårlige "tandbørsterd' op til kontrol og instruktion. I samme
forbindelse erindrer vi alle forældrene i de små hjem om deres
ansvar. Altså en opfordring hermed givet om at følge vores arbejde
op derhjemme.

Check tandbørsten og tandbørstningens kvalitet engang imellem!
Venlig hilsen
Personale t/tand kl i n i kken.
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Skolens forårsmarked d. 11.-12. maj er allerede ved at finde sin form.
Der arbejdes ihærdigt på alle fronter. Arbejdet er fordelt mellem elever,
lærere og forældre i de mange led, der knytter sig til skolen: Lærerne
bruger en pædagogisk week-end i marts til nærmere at udforme deres og
klassernes medvirken med Galler-Landsby, vikingetræf, revy og meget an
det. Her er også klasserådene inddraget. De blev informeret ved et mede
med markedsudvalget den 2J. februar. Der er intet sluppet ud fra medet,
men forhåbentlig er der fostret mange nye og strålende ideer her!

Porældre- og lærerforeningen forestår traktementer af forskellig art,
Forældre- og lærerkoret brygger på en kabaret med serverirgs-teater,
skolens forskellige sang- og musikgrupper leverer små koncerter i løbet
af de to dage, Addit-Rundhøj leverer helstegt pattegris (!), sørger for
sodavands-diskotek om fredagen og markedsbal (AROSIA) om lørdagen, og
på skolen arrangeres der tema-dage om torsdagen og fredagen som optakt
til de festlige markedsdage!

Der bliver både børne- og voksen -loppemarked! Effekter kan afleveres
allerede nu! Se andetsteds i bladet herom!

Det kan næsten tage pusten fra både arrangører og læsere at se alt dette.
Men det er dejligt, at der i skolens 2o. år stadig er den ildhu og samarbejdsglæde at spore. Det er helt usædvanligt og hjertevarmende!

ADDIS
OM AT SMILE: Styrelsen har funderet lidt på det med smilet og vil gerne
give sit bidrag:
GØR SKOLEN TIL ET SMILEHUL

SMIL TIL DIN LÆRER

SEND SMILET UD I SMILETS BY
SMUK AF SMIL

SMIL TIL LEKTIERNE

SMIL TIL DIN KAMMERAT/ -TINE
BYT SMIL - FRA ANSIGT TIL ANSIGT

SMIL MED KUN 15 MUSKLER
SMIL TIL EMIL
SMIL TIL EKSAMEN
BARE SMIL

SMIL MED SKOLEN

Vi vil opfordre til, at man i forbindelse med de forskellige
arrangementer får kåret en "MISS SMIL" og en "MR. SMILE". Der
bliver uden tvivl behov for smil til kaffen, dansen, musikken,
cirkus, hestene, det hele!!!
OM MANDAGEN: NU har vi åbent i cykelkælderen for indlevering
eller indtelefonering (hvis man ikke kan bære selv) af brugte
frimærkesamlinger, gamle stereoanlæg, ægte tæpper, Lego-klodser,
veteranbiler, nips, osv, osv, som I ikke står og skal bruge
selv, mere. - Kom med det!!!

p.s.v.
Niels Cramer.
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i’å mødet den Jo. januar blev nævnet orienteret om elevtal og klasser
af inspektøren. Nogle klasser er meget nær farezonen, men fra skolens
side vil alle gode kræfter blive lagt i at bevare klasserne, som de er.

§ 35-planen, og hvordan vi på bedste måde kan løse opgaven om en fælles
udtalelse fra henholdsvis inspektør, lærerråd og nævn, blev grundigt
debatteret. Det lille orienteringshæfte :"Skolen - dens børn og dig",
udsendt af Magistratens 4. afd. er forhåbentlig blevet set af forældrene.
Hæftet er nok værd at kigge nærmere på.
Elevrådet gav også anledning til nogen diskussion. Hvordan kan rådet
støttes og hjælpes til en aktiv indsats? Det kan ikke være muligt, at
de store klassers holdning til - og mening om - skolen, begrænser sig
til hvor og hvornår, der må ryges. Ved dette skoleårs start kom der et
par virkeligt gode ideer fra rådet med henblik på skolens udsmykning.
Men ideer er ikke nok, der skal også arbejdes med dem.

Nævnet har planer om en klasserådsmappe på bedding, som lover godt. Ide
en er at støtte klasserådene i deres arbejde og samtidig give den enkel
te klasse mulighed for at følge sit forløb som gruppe fra børnehaveklas
se til lo. klasse. Nærmere om dette senere.
Vort af skolekommissionen tilforordnede medlem Lise Rahm har sagt fra.
Nævnet forstår Lise Rahms dilemma, men må samtidig konstatere, at man
ikke bare kan sige nej til at være med. Vi håber meget på, at de spege
de tråde omkring diæter eller ikke til byrådsmedlemmer, vil blive redt
ud inden længe. Nævnet må beklage, hvis der ikke findes en løsning, idet
Lise Rahms aktive indsats og viden har været til stor nytte.

Forårsmarkedet gav også anledning til en orientering. Et stort og spæn
dende projekt med allerede mange timers forarbejde. Forhåbentlig vil
rigtig mange forældre melde sig til arbejdet, for her er igen en lej
lighed til at lære skolen at kende på en uhøjtidelig og yderst fornøje
lig måde.

Elly Petersen.

