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2 PP-nyt
VELKOMMEN

læge Hans Jehlert, med hvem vi havde 
et godt og frugtbart samarbejde. Sko
lesundhedsplejerske Lene Godtfredsen 
klarer situationen, indtil skolelægen 
er ansat.

til alle - både "nye" og "gamle" - 
i det nye skoleår. Vi håber, at alle 
har lyst og mod til at tage fat med 
friske kræfter.
Til vikar for Ellen Knudsen har skolen 
ansat Kirsten Greve, der vil være på 
skolen mandag, onsdag og fredag, mens 
hun de øvrige dage er sekretær på Ve- 
stergårdsskolen. Også Kirsten Greve 
skal være velkommen til et godt og 
udbytterigt samarbejde her.

ELEVTALLET
gik 25 ned fra sidste skoleår. Det er 
en foruroligende udvikling, som vel 
alligevel ikke kommer overraskende 
for os.
Men sørgeligt er det.
De nye bh- og 1.klasser har henholds
vis 15, 13, 16 og 14 elever. Det er 
dejligt på en måde, fordi vi virkeligt 
kan "nå" hver enkelt elev. Men faren 
for sammenlægning lurer lige om hjør
net, hvis der ikke flytter familier 
med børn i de aldersklasser til skole
distriktet hurtigst muligt.
Til gengæld er lo. klasserne blevet 
større efter ferien. Hele 3 elever er 
kommet til siden sidst. Det er dejligt 
at opdage, at lo. klasse nu er blevet 
til det, den skulle være: Et godt, gi
vende og modnende skoleår som afslut
ning nå skolegangen i folkeskolen og 
et godt grundlag for videre-uddannelse.

LOKALESITUATIONEN
Vi har nu "klemt os sammen" for at kun
ne skaffe plads til skolepsykologisk 
rådgivning, syd, men uden at vort vig
tige hjemmeklasse-system af den grund 
er opgivet. 1.b må dog dele lokale med 
datalære, og 9.a må finde sig i, at 
der står skrivemaskiner i lokalet, men 
vi regner med, at det er til at leve 
med. Nu er vi så spændt på udviklingen 
omkrina indflytningen i fløj E, hvor 
nu kun lo.klasserne hører hjemme.

SKOLELÆGEN
er ikke ansat endnu. Men det sker efter 
sikkert forlydende snart. Vi håber, at 
vi også fremover kan beholde vor "gamle"

TILSYN I FRIKVATERERNE
klares indtil videre af lærerne i 
fællesskab med et par frikvarterer u- 
gentligt til hver lærer. Det er ikke 
nogen god ordning, og forhåbentlig 
ender forhandlingerne mellem Lærer
foreningen og kommunen med positivt 
resultat, så at de uheldige forhold 
må bringes til ophør.

INTERESSEGR./AFTENSKOLE

Til fritidssvømningen har der meldt 
sig 26 elever, dvs til et hold + en
kelte flere. Vi håber, at vi kan fin
de udveje for, at alle kan komme til 
at svømme. Svømningen finder sted 
om torsdagen mellem 15 og 17; Den 
starter først torsdag den 4.oktober.
De øvrige interessegrupper for børn 
har vi endnu intet hørt om. Også her 
håber vi på en bevilling, så at de 
grupper, vi har foreslået, kan blive 
oprettet. Herom vil der blive givet 
besked senere.

Med damegymnastikken ligger det lidt 
tungt. Vi mangler instruktører. Hvis 
nogen kan hjælpe på den ene eller an
den måde, vil vi være meget taknem
lige. Det ville være stor synd, om 
gymnastikken, der har haft så stor 
tilslutning gennem årene, af den 
grund skulle høre op.

FORSÆTTES SIDE 6
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lyt fra Tandlæge

Tandklinikken har i dette skoleår haft 631 børn i alderen 
0-16 år i behandling. På disse børn er der blevet lavet 
923 sølvamalgam- og plast.f yldninger. Dette betyder, at 
hvert barn i skoledistriktet får lavet gennemsnitligt 
knap halvanden fyldning pr. år. Denne behandlingsfre
kvens udviser, som sidste år, heldigvis en faldende ten
dens- og dermed udviser resultaterne fra Rundhøjskolens di
strikt samme positive udvikling som Arhus kommune som 
helhed. En stadig stigende tandsundhed.

Sidste nyt fra tandklinikken om tandbørstningsteknik.

Hvis du ønsker at udnytte fluortandpastaen effektivt, så 
følg den nye tandbørstemetode som angivet på midtersider
ne. Bemærk særligt, at der ikke skal skylles efter med 
vand. Fluortandpastaen skal have lov til at blive siddende 
på tænderne, for at få en maksimal udnyttelse af fluorind
holdet og dermed en størst mulig styrkelse af tandemaljen.

Husk - at kontakte tandklinikken
i tilfælde af tabte fyldninger, tandpine eller tand
reguleringsapparatur, der er gået itu.
Vi er på tandklinikken på alle skoledage fra kl. 8.oo 
til kl. 15.00. Tlf. 27 26 64.
I det store frikvarter fra kl. lo.45 til kl. 11.o5 
træffes vi på lærerværelset. Tlf. 27 26 63.
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SÄDAN KAN MAN BØRSTE OG STYRKE TÆNDERNE

Uometandplejen anbefaler tandborstning med en 
/>/ør/ borste -- og fluortandpasta i sma mængder. 
Elnortandpasta styrker tændernes emalje.

En voksen borster barnets tænder mindst 1 gang 
om dagen indtil 9 10 arsaldcren.

Andre gange borster barnet selv. Er der behov for at skylle mad eller bakterie- 
rester ud. gores det inden brug af fluortandpasta. 
Efter tandbørstning med fluortandpasta skylles 
der ikke med vand, og det er bedst ikke at spise 
eller drikke umiddelbart efter.
I skolen bliver bornerte undervist i denne tand 
børstemetode.
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TIL FORÆLDRENE.
OM TANDBØRSTNING MED FLUORTANDPASTA.

Børnetandplejen anbefaler tandbørstning med en blød 
børste ■ og fluortandpasta i smä mængder. Fluor styr
ker tændernes emajle.

Tandbørsten placeres som vist pä tegningen ca. halvt 
på tænderne og halvt pä tandkødet.

Der børstes med små gnubbebevægelser på den udven
dige og indvendige side af tænderne.

Tyggefladerne skrubbes grundigt.

Efter tandbørstning med fluortandpasta spyttes godt ud. 
For at fä den fulde udnyttelse af fluor skylles der ikke 
efter med vand.
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Forældre- og Lærerkoret starter den 
nye sæson onsdag d. 5. september kl■ 
19 i musiksalen. Alle er velkomne. 
Find nogen at følges med. Der kræves 
ingen særlige forudsætninger ud over, 
at man kan lide at synge og være sam- 
med med glade mennesker. Smid nu ge
nertheden over bord og mød op. Vi 
giver kaffe den første gang.

Vi har trukket lod blandt de ferie
sange, der blev afleveret efter fe
rien. De heldige vindere af bogpræ
mier blev:

Brian, 2.b
Randi og Anne, 5.b
Lea og Lise, 6.b
Jeanette, Jakob og Kenneth, 7.a
Monica, 7.b
Lars, 8.b
Thomas, 9.a

FORÆLDRE-OG LÆRERFORENINGEN
holdt den 26. april sin årlige generalforsamling. Årsberetningen 
og regnskabet blev godkendt. Der blev valgt 2 nye bestyrelsesmed
lemmer: Birte Ruby og Gunna Hoeg. Desuden tiltræder Lena Birch som 
lærerrepræsentant. I ønskes velkommen her i bestyrelsen.
Til Inger Pedersen, Lena Jensen og Tove Sørensen vil vi sige tak 
for godt samarbejde i flere år.
Bestyrelsens medlemmer er nævnt i det nye orienteringshæfte om 
skoleåret 1984/85 på side 5.
I skoleåret 1983/84 har vi bl.a. afholdt andespil, teateraften. 
Green peace-foredrag samt forfatteraften med Bjarne B.Reuter, og 
vi har afholdt 2 dages forårsmarked på skolen. Ligeså vores løben
de interessegrupper for børn og damegymnastik, som vi håber også 
kan starte igen her i september, må med. Herom senere.
Vores medlemstal ligger på 6o % af skolens forældre. Vi håber, 
at få mange nye medlemmer i den kommende tid, idet vi i løbet af 
september måned vil sende nye girokort ud. Kontingentet er kun 
25 kr. pr. familie årligt.

IVores arrangementer for 1984/85 ligger ikke helt fast endnu.

P.b.v.
Tove Colstrup.
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Velkommen til et nyt skoleår, ikke mindst til vore nye elever og 
deres forældre.
Onsdag den 15. august var der arrangeret et informationsmøde for 
de nye forældre, og det var rart at se, at så mange havde efter
kommet invitationen.

NOGET OM CENTERKLASSER
Forslaget til en aftale mellem Arhus byråd og Århus amtsråd har 
været til behandling. Nævnet fandt anledning til atter at pege 
på det uheldige i, at økonomiske hensyn_ styrer disse elevers pla
cering i uddannelsessystemet. På linie med lærerrådet mener vi 
ikke, at centerklassernes vilkår under nogen omstændigheder må 
forringes yderligere 

/

NOGET OM HONORARER
Nævnet er af Århus Lærerforening blevet gjort påmærksom på, at 
den eksisterende aftale om honorarer (vederlag for tilsyn med 
f.eks. skolepatruljen, samlinger, bl.a. AV-udstyr og fysik/kemi) 
er opsagt fra l.aug. i år. Fra 1. aug. 1985 vil der formentlig 
foreligge en central aftale omkring honorarerne, og Århus Lærer
forening mener, at skolevæsen og byråd bør opfordres til at lade 
den pågældende aftale løbe uændret til da, hvilket synes rimeligt 
idet enhver form for besparelse, og ligeså denne, indvirker di
rekte på børnenes hverdag.

NOGET OM LOKALEPLAN OG SKEMA
Som bekendt har vi pr. aug. i år afgivet fløj E til Skolepaykolo- 
gisk rådgivning syd, og 4 klasseværelser mindre kunne nok have 
betydning, tlen puslespillet gik op, og hjemklassesystemet blev 
bevaret. En ensartet mødetid især i de yngste klasser er yderst 
vigtig, og vi kan med tilfredshed konstatere, at også denne op
gave er blevet løst på bedste- måde.

NOGET OM CYKELKÆLDEREN
Fra elevrådet er der kommet forslag om, at den inderste kælder 
er aflåset i timerne, mens den yderste er åben til benyttelse af

VEND
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de elever, der møder efter undervisningens begyndelse. Dette er 
nu gældende, og vi håber, det kan afhjælpe de mange problemer 
omkring hærværk i cyke1 kælderen.

BESPARELSER PÅ EN ANDEN LED
I sommerens løb er der udført forskelligt arbejde på skolen. Be
lysningen er ændret fra glødelamper til lysrør, varme- og venti
lationsanlæg er blevet renoveret og tidsstyring installeret. End
videre er der fuget omkring døre og vinduer.
Det har selvsagt været en bekostelig affære i første omgang: 1,6 
mill. kr. Den årlige besparelse er opgjort til 285.ooo kr, sva
rende til en rentabilitet på 18 l, så på længere sigt er det nok 
investeringen værd. En fordel er det også, at varmetilførslen nu 
kan reguleres, så også de yderste klasseværelser i fløjene får 
glæde af den.

Elly Petersen.

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE UDLEJES: .

A ktivitet
D ejligt 
D riverliv 
I nitiotiv 
T ure i skoven

R olige omgivelser
U nges fritidsliv
N ye former 
0 anmark 
H ele familier og klasser 
0 nsker imedekommes 
J a tak - vi vil gerne leje

I 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

TIL 
KLASSER 
FAMILIER 
GRUPPER

Skriv »il Rundhej sk o Im» kontor eller ring 27 29 65 NC.


