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PP-nyt
TEMA/ MARKEDSDAGE
Det var en ordentlig mundfuld, vi 
gav os i kast med de 3 dage, det va
rede! Mange problemer opstod under
vejs - men de blev klaret med bravo- 
ur!
Herfra skal der lyde en hjertelig 
tak til alle, der på den ene eller 
anden måde gav sit bidrag til de 
dejlige dage. Vi fik endnu en gang 
bevist, at vi kan løfte i flok for 
en god sag! Rigtig mange tak for 
det!
Regnskabet er endnu ikke afsluttet, 
men vi skal nok ikke vente os det 
store økonomiske udbytte af marke
det. Men for mig er det også vigti-, 
gere, at vi fik en stor og dejlig 
oplevelse i fællesskabet omkring 
skolen.

CYKLISTPRØVE - FINALE
Niels Kruse Jacobsen, 7.b, dér var 
den elev her på skolen, der score
de det højeste pointstal, deltog 
af den grund i finalestævnet på 
Lystrup skole. Vi gratulerer med 
det fine resultat.

CYKLISTPRØVE ■ 6 KLASSE - HER
Vore egne elever i 6. klasse skal 
til cyklistprøve fredag den 8. ju
ni kl. 9. Prøven omfatter også en 
gennemgang af cyklen for tilbehør 
m.v. Det vil nok være en god idé 
at gå den efter i sømmene forinden!

SKAKKLUBBEN
har afholdt en turnering om klub- 
mesterskabet, inden den sluttede. 
Resultatet blev:
Gruppe A: 1. præmie: Tran Tran, 4.a 

2. præmie: Sebastian, 7.b 
3. præmie: Flemming, 4.a

Gruppe B: 1. præmie: Jarl Ismat,

Jakobskolen
2. præmie: Henrik, 3.a
3. præmie: Michael, 3.a.

Vi siger til lykke med resultatet! 
Præmierne bliver udleveret ved af
slutningen den sidste dag før som
merf erien.

SKOLEPATRULJE - MEDLEMMERNE
var - som tak for deres indsats for de
res kammerater i trafikken - på en dej
lig tur til LEGOLAND den 15. maj.

DET NYE SKOLEÅR
er nu ved at være fastlagt i detaljer. 
Klasser, fag og timer er fordelt blandt 
lærerne, - som vi kunne beholde alle
sammen - og skemalæggeren er -langt inde 
i det svære arbejde med at flikke uge
skemaet sammen, så at vi kan udlevere 
det til eleverne før sommerferien.

VIKARSITUATIONEN
ser heller ikke lovende ud i det nye 
skoleår. Vi har fået tildelt 6 timer 
faarre pr. uge! Så det må påregnes, at 
klasser må have fri eller sidde alene 
i langt større omfang end hidtil.

VEND!
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De to faste vikarer har i det kommende 
skoleår fået tildelt faste timer, mens 
5 faste lærere har taget et tilsvarende 
antal timer som vikarer i den såkaldte 
timebytnings-vikarordning. Vi håber, at 
denne ordning vil komme til at fungere 
tilfredsstillende.

FERIEPLANEN
for det nye skoleår er allerede udleve
ret til eleverne. For en sikkerheds 
skyld repeterer vi lige planen for re
sten af dette år:

Grundlovsdag tirsdag den 5. juni
Pinseferie mandag den 11.
EF-valg torsdag den 14. -
Sommerferie lørdag den 2J. - -lj/

Afslutningsfest for 9- og lo- klasse 
afholdes torsdag den 21. juni kl. 19. 
Indbydelse hertil er allerede udsendt.

Og så til sidst:

RIGTIG GOD , LANG
OG DEJLIG FERIE !

EFTER MARKEDET
Det lykkedes! Mange aktiviteter var igang med start i temadage 
og afløst af markedsdage. Det kan selv i disse "velbjærgede 8o-ere" 
lykkes at engagere lærere, forældre og elever Omkring fællesakti
viteter på og ved Rundhøjskolen. Andre skoler ser forundrede til - 
og måske også nogle af vore egne. Med et broget og alsidigt pro
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gram lykkedes det at skabe noget for enhver smag. De, der deltog, 
var med i et afvekslende forløb, hvor nye aktiviteter kædedes sam
men i en hyggelig og inspirerende atmosfære. - Lokalradioen gav en 
fin indledning til lørdagens program. Hele tiden var "Radio Luxhøj" 
på vej med annonceringen og nyheder eller musik.

"Tordenskjolds soldater" havde travlt med at få alt til at klappe. 
For dem og os, der var med torsdag/fredag/lørdag/søndag, blev det
en dejlig oplevelse. - AROSIA-aftenen fyldte Rundhøjhallen med glæ
de. En mere udførlig beskrivelse af Rundhøjskolens tema- og mar
kedsdage er forbeholdt dem, der deltog.

Om det lykkedes også at skabe et 
vil fremkomsten af regningsbilag 

overskud til det gode formål, 
m.v. vise. - Mere herom senere.

SMIL PÅ OG MED RUNDHØJSKOLEN.

Markedsudvalget
N. Cramer.

Nyt fra Täoötegen
Jeg har været så heldig at få mulighed for at komme til 

Julianehåb (Qaqortoq) på Grønland som vikar for distrikts - 
tandlægen i syv uger. Jeg har fået orlov de sidste to uger 
før sommerferien og afrejser til Grønland den 8/6.

I den periode vil der dog også være mulighed for at kom
me til tandlæge her på skolen. Der vil komme en vikar-tandlæ- 
ge et par dage - og tandklinikken vil være åben som sædvanlig 
fra kl. 8.00 - 15.oo, hvor Vibeke og Britta vil være behjæl
pelig med små og store problemer. Skulle der opstå akutte 
tandproblemer er der aftalt en nødhjælpsordning med tandlæ
gen på Holme skole.

Med venlig hilsen og god ferie 
Peter Sørensen.
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Rene tænder
- færre huller

Individuel tandbørstningsinstruktion.
I tiden op til sommerferien kalder vi de børn, hvis mundhygi- 
ejne var dårlig ved andet tandeftersyn i skoleåret, op til in
dividuelle tandbørstningsinstruktioner. Samtidig en appel til 
forældrene om at hjælpe derhjemme. - Husk at en voksen skal 
hjælpe med aftentandbørstningen, indtil børnene er fyldt lo 
år, ellers bliver tænderne ikke børstet ordentlig rene.

SV/cr tandbørstehovedet må 
ikke være fur stort, sd er det 
svært at komme til i munden. 
Skaftet hør derimod være 
Stort og »håndvenligt", sd er 
tandbørsten bedre at holde på 
Børsten må ikke være for hård 
Brug lidt fluortandpasta
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Alle sider af alle tænder skal 
børstes.
Både ydersider, indersider, 
tyggeflader og mellemrum. De 
sværeste steder er ydersiderne af 
overmundens kindtænder og 
indersiderne af undermundens 
kindtænder
Det er nemmere at børste

Sæt tandbørsten på 
overgangen mellem tænder 
og tandkød. Børst med små 
cirkel- eller

tændernes ydersider, hvis du 
slapver af i kinden .

skrubbebevægelser - også på 
tandkødet.

Køb eventuelt et sand-ur på apoteket. Sandet er ea. 3 
minutter om at lobe igennem - sd længe skal du mindst 
børste for at få tænderne rene.

Når du har rene 
tænder, får du 
heller ikke tand
kødsbetændelse

l ad en i oksen hjælpe dig 
med aften ta nd borstningen, 
til du bliver 10 år

Når tamderne er børstet rene, 
så prov at mærke med 
tungen, hvor dejlig glatte 
tænderne er blevet!



8

9a - 1983/8^.

1 . række fra venstre: Marianne, Ketty, Anette, Marie 
Lonnie, Diana, Bettina, 3 e a n i n e.
2 .-3- række fra venstre: Henrik, Ole Sort, 3 a n , Ja
kob, Torben, Martin, Vivi, Tom, Ole Spanner, Rikke, 
Helle Flemming.
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9b - 1983/84.

Siddende fra venstre: Hung, Lene, Søren, Vivian, Kri
stine, Henrik, Henriette.
Stående fra venstre: Peter, Isabella, Gitte, Ken, 
Sack, Bent, Lone, Sanne, Susanne, Mette, Bettina, 
Thomas.
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10 ab - 1983/84.

Siddende fra venstre: Per, Bjarke, Michael, Mads, 
Dennis, dørgen Brandt, Kim.
Stående fra venstre: Hanne Bill, Anders, Janne, Hanne 
Berg, Jan, Helle Bente, Marianne, Allan, dørgen Ravn, 
Tage, Frank, desper, dohn, Steen, Birgitte.
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NOGET OM GENERALFORSAMLINGEN
Den 26/4 aflagde formanden beretning om endnu et godt og stabilt 
år for Rundhøjskolens lejrskole. Den skriftlige beretning vidner 
om dynamisk udvikling og stor fælles aktivitet. Styrelsens be
slutninger og initiativer har sat sig spor. Kassereren dokumen
terede med regnskabet stiftelsens hidtil største omsætning:SJ.ooo 
kr. Alle pengene er blevet brugt til nyanlæg samt drift og vedli
geholdelse - alt i fundatsens ånd. Budgettet for 1984/85 afspej
ler styrelsens forventninger til det kommende år med plads til 
nogle nyanskaffelser og ellers fornuftig vedligeholdelse.

Niels Cramer, Søren Glavind-Kristensen Og Per Sørensen blev gen
valgt til både styrelse og poster.

Legater å 5oo kr. blev tildelt de 2 ansøgninger fra 4.a ved Lisa 
Kluss og 5-b ved Morten Laursen. Vi håber, at I får meget ud af 
jeres lejrskoleophold.

HVAD DER SIDEN ER SKET
Styrelsen har i maj igangsat etablering af læhegn og 2 bænke/bor- 
de sæt til terassen. Der er installeret nyt køle/fryseskab til i- 
mødekommelse af køkkenskrivernes højeste ønske for sommeren. Køk
kentingene er suppleret og rengøringsmidler leveret af Husudval
get. "Addit-Rundhøj" går velforberedt den kommende sæson i møde. 
Styrelsen mødes igen 22/6.

EN SLUTBETRAGTNING OM MARKEDET
Loppemarkedssagerne viste sig at række til et udmærket salg den 
12/5. Der blev endda noget tilovers til næste gang. Diskoteket 
fredag aften blev en sand succes med god musik og dejlige, glade 
børn. Arosia-jazz-ballet lørdag aften var en glædesfest, der godt 
kunne have fortjent nogle flere deltagere. Vi, der var med, var 
virkelig med. Tak til dem, der hjalp os og som var med til at sik
re, at "Addit-Rundhøjs11 markedsaktiviteter blev afviklet tilfreds
stillende. Vi er sikre på, at vor indsats var med til at give op
levelser og fællesskab for deltagerne.
En levende skole kræver livfuld deltagelse.

SMIL hele sommeren 1 ! ! p.s.v.
Niels Cramer.



På vort møde den 15. maj kunne vi byde velkommen til nye elev
rådsrepræsentanter, Ditte Post og Monica Sørensen. Vi i nævnet 
vil gøre vort bedste for at støtte og hjælpe det nye elevråd, 
og ønsker jer held med opgaven.
Det er ikke alting, der lykkes, så lad være at tabe modet, hvis 
jeres første forsøg som igangsættere falder mindre heldigt ud. 
I har allerede givet en prøve på jeres kunnen på markedsdagene 
og endda med fint resultat.

noget om markedsdagene
Det var spændende! Det var også en lille smule slidsomt! Mar
kedsdagene er nu bag os. Skolen på den anden ende, aktivitet 
og glade ansigter omkring os, hvad kan man ønske mere? Måske 
lige at se nogle flere nye ansigter i det praktiske arbejde 
omkring et sådant arrangement. Vi fra nævnet kunne glæde os 
over god tilslutning af såvel hjælpere som "kunder" i vort 
lille hjørne af markedet.

NOGET OM CENTERKLASSER
Tirsdag den 8. maj var der på Finsensgade skole et forældre
møde vedr. centerklassernes situation. Mødet mundede ud i en 
underskriftsindsamling og en skriftlig protest mod den plan
lagte nedlæggelse af tre klasser, nedsættelse af timetallet, 
flere elever i klasserne og de nedsatte muligheder for de un
ge, når de forlader folkeskolen. Endvidere anmodede man kommu
nen om at overtage ansvaret for centerklasserne.
Der foreligger nu et forslag til en aftale mellem Århus byråd 
og Århus amtsråd om undervisningen i centerklasserne.

NOGET OM SKOLELÆGERNE
Iflg. Skole og Samfund vender skolelægerne nu tilbage, - men 
ingen ved hvor mange, det er overladt til kommunerne at be - 
stemme efter bekendtgørelse fra indenrigsministeriet. Kommu
nerne er iflg. denne bekendtgørelse kun forpligtede til at gi
ve een helbredsundersøgelse i hele skoleforløbet mod tidlige
re 5. I Århus kommune er der et forslag om 3 undersøgelser pr. 
elev til høring i skolekommissionen.

Elly Petersen.


