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2 PP-nyt

SKOLELÆGEN DEN JYSKE UNDERGRUND

er nu endelig ansat. Det er - som nævnt 
andetsteds i bladet - skolelæge Hans Je- 
lert, der skal fortsætte ner på skolen.
Skolelægen træffes på skolen 2, tirsdag 
i hver måned. Han træffes på telefon 
27 53 45 samme dage kl. 12 - 13.
Skolesundhedsplejersken har også af sam
me grund lagt sin træffetid om. Hun vil 
være på skolen på tirsdage og torsdage 
fremover. Pr. tlf.: kl. 12 - 15.
Skriv lige dette ind i orienteringshæf
tet! Så har man det til evt. senere brug.

SKIBADOPTION
De store klasser er inviteret til et fore
drag om skibsfart og skibs-adoption onsdag 
d. 31. oktober, hvor en kaptajn fra han
delsflåden vil fortelle om livet ombord 
og aktuelle forhold iøvrigt.

GENOPLIVNING

7u og 8o klasserne får igen et kursus i 
genoplivning* Det sker også samne onsdag 
ved hjælp at instruktører fra Civilfor- 
svarsforbundet• 

er en teatergruppe, som d* 7* november 
giver forestilling for bh-klasserne og 
1. og 2* klasse* Stykket hedder ^Liv og 
Tracho” og eleverne er med-aktører og 
plejer at være stærkt optaget af arran
gementet.

SKOLESYN
Det årlige skolesyn finder sted onsd. d.
7. november. Her gennemgår arkitekten sam
men med skolebetjent, skolenævns- og læ
rerrådsformand og skoleinspektor skolen 
fra A til Z ned henblik på 1 bende repa
rationer. Men pengene er også her små, 
så vi skal nok ikke gøre os forhåbnin
ger om de store forandringer!

FÆLLESMØDE

Som noget nyt har vi afholdt et fælles
møde med deltagelse.af skolenævnet, For- 
ældre- og Lærerforeningens bestyrelse, Sty
relsen for ADDIT/RUNDHØJ, lærerrådets og 
elevrådets forretningsudvalg samt skolens 
administration.
Her drøftede vi centrale spørgsmål som sko
lens fremtid, brugen af ADDIT/HUNDHØJ og 
livet i og omkring klasserne. Der kom en goi 
og givende snak ud af det. Der bliver udar
bejdet et referat, som tilstilles alle in
stitutionerne, der forhåbentlig vil gøre 
brug af det til videre tiltag. Det vil vi 
holde læserne løbende underrettet om i tidei 
fremover.

LUCIA - KONCERT

Vi er lidt tidligt ude her! Men det er nok 
klogt allerede nu at reservere lørdag d. 8. 
december om eftermiddagen til vores årlige 
familie-fest, der tegner til at blive om mu
ligt endnu mere festlig end tidligere. Det 
er nemlig nr. 20 i rækken, - og det må fej
res! Vi ses så den dag, ikke?



3

Næirns-nyt

KLASSEMAPPER
Nævnet har det sidste år arbejdet på at fremstille og samle mate
riale til en klassemappe. Mappen indeholder praktiske oplysninger, 
der kan støtte klasserådene i deres arbejde, og den kan desuden 
bruges som en art dagbog over klassens liv. Vi starter i år med 
at udlevere klassemapper til børnehaveklasserne og 1. klasserne. 
Det er meningen, at alle klasser med årene skal eje en mappe, der 
kan følge dem gennem hele skoleforløbet. Ideen har vi lånt hos 
Holme skole, men vi har givet den vores egen udformning. Vi håber, 
den må blive et nyttigt værktøj for forældrene i klasserådene, som 
ofte kan have svært ved at vide, hvordan og hvorledes de bedst kan 
bestride deres hverv. Vi håber også, den må blive et minde og en 
fælles hukommelse for de mange aktiviteter, der forhåbentlig vil

ÆNDRING AF SKOLEDISTRIKT
Nævnet har sammen med lærerrådet taget initiativ til at foreslå 
en ændring af skoledistriktet med det formål at bevare Rundhøjsko
len som en fuldt udbygget tosporet skole. Elevtallet bevæger sig 
hurtigt nedad i øjeblikket. I hver af de to børnehaveklasser går 
der kun 13 børn. Prognoserne siger, nedgangen vil vare ved de næ
ste lo år, så der er brug for øjeblikkeligt kunstigt åndedræt, 
hvis patienten skal overleve. Samtidig ved vi, at flere af vores 
naboskoler, f.eks. Holme og Kragelund, i de næste år vil få fle
re elever, så det forekommer os naturligt, at man ser på hele den 
sydlige bydel under ét. Ovenikøbet kan der blive mulighed for, at 
skolevejen for nogle af børnene kan blive mere trafiksikker. Næv
net har nu sendt sagen til skolekommissionen, der omkring decem
ber skal fastlægge distrikter for det næste skoleår.
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BEPLANTNINGSPLAN
Der er taget hul på den store opgave, der ligger i at gøre skolens 
omgivelser lidt grønnere, og det kunne nok tiltrænges. Byrådet har 
selv spillet ud, og foreløbig er en løs skitse blevet forelagt en 
overgartner fra parkvæsenet, som har godtaget ideerne i den. Pro
blemet er selvfølgelig pengene. Dem fulgte der ikke nogen med af. 
Foreløbig arbejder udvalget dog videre, og skolenævn og lærerråd 
vil løbende behandle sagen, efterhånden som der bliver mulighed 
for at realisere de tanker, der ligger i planen.

Lene Sepstrup.

Addit-nyt
Nyt ^0^-stdn.e.- og tæ'iifL^o/ie.n.Å.nge.n.

NAR DET MØRKNER. . .
Når det bliver mørkt ude, vil man 
helst være inde. Inde i lyset og 
varmen. Væk fra kulden og det våde. 
Have det tørt og behageligt. "Addit 
"Rundhøj" er et helårshus, hvor der 
er tænkt på vore ønsker om, efter en 
frisk travetur i skoven eller en cy
keltur til Brugsen, da igen at kunne 
blive tør, hvis man er våd og varm, 
hvis man er kold. De 4 årstider 
stiller varierende krav til påklæd
ning og bolig. En lejrskole bruges 
nok mest i det lyse halvår, men er 
da også attraktiv på andre tider af 
året.
NAR OPLYSNINGER SAVNES. . .
Ønsker man at vide noget om Rund- 
højskolens lejrskole, styrelse og 
telefonnummer, kan man læse i sko
lens årlige informationshæfte. Vil 
man vide mere, kan man spørge sko
leadministrationen eller styrelses
medlemmer. Skanderborg Turistbureau 
(52o933) eller Silkeborg Turistbu
reau (821911) vil også kunne for
tælle .om omegn og aktiviteter.

Hvad angår interessegrupperne kan vi 
fortælle, at der er blevet en meget 
fin tilslutning. Vi vil gerne byde 
Per Nielsen, som har bage- og madhol
dene, velkommen.
Desuden også velkommen til vores to 
nye ledere til damegymnastikken Birgit 
Tolboe og Jette Andersen
Børnehaveklasserne har valgt deres re
præsentant til Forældre- og lærerfor
eningen. Det blev Jonna Andersen, Næs
byvej 13, tlf. 18 84 3o, der har Kri
stina i 2.a og Casper i børnehavekl.a. 
Vi vil gerne byde dig velkommen her i 
Forældre- og lærerforeningen og håber 
på godt samarbejde.
Så har vi vores årlige andespil 

mandag den 5. november kl. 19.
At køre aktiviteter og udgive skole
blad er jo ikke gratis. Vi håber på 
støtte fra nye såvel som gamle hjem. 
Det koster stadig kun kr. 25 at blive 
medlem af foreningen. Alle hjem skul
le på nuværende tidspunkt have fået 
tilsendt et girokort. Det er vigtigt 
for os, at I betaler kontingentet,så 
vi fortsat kan arbejde for vore børn 
og dermed jer.

Niels Cramer.
P. b . v .

Tove Colstrup.
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En elev på skolen har skrevet 
en stil om livet i hendes klasse. 
Den bringer vi her i uddrag -

Nu vil jeg fortælle9 hvad vi kunne gøre for at få en bedre klas
se, b åde i timerne og i frikvartererne, men her er dog også nog
le positive meninger.

Undervisningen: Det ville være dejligt, hvis lærerne lavede un
dervisningen lidt mere spændende , men det kræver selvfølgelig 
vores medvirken. Det kunne være spændende at have gruppearbejde 
engang imellem.

Vågn op elever - husk nu at aflevere jeres kontaktbøger, ellers 
bruger I vores andres undervisningstid på at få ballade.

Jeg synes, at vi alle sammen skal tage os selv i armen og lade 
være med altid at være så sure over for de andre. Men jeg synes 
også, at vi skal lade være med at provokere hinanden, sådan at 
vi bliver mere sure og vrede. Og lade være med at irritere ved 
at tage de andres ting.

Hør, ved I hvad et viskelæder er blevet opfundet til? Jeg tror, 
det er til at viske blyantstreger ud med. Jeg tror ikke, det er 
blevet opfundet til at skyde med.

Der er noget, som jeg synes er virkelig led. Det er at sidde og 
grine af dem, der ikke kan finde ud af deres ting.

Jeg synes simpelthen, det er for meget, at du kan tillade dig 
at svare din lærer igen, så meget at dine kammerater er flove 
på dine vegne. - Ta* da for Søren at vær en smule venlig over 
for din lærer. Han/hun har da andet at gøre, end skælde dig ud.

I frikvartererne. - Åh, så lad da være med alt det drilleri. 
Tænk på, hvis det var dig, der blev drillet. Åh nej, jeg glem
te, at du slet ikke kan tænke.

Ved I hvad? Det er simpelthen skønt, at vi kan spille rundbold 
sammen, og det er næsten uden skænderier. Synes I ikke, det er 
lækkert?

Det er fantastisk, at drenge er blevet så venlige, de erb levet 
venlige til at have pigerne med til fodbold, det er lækkert, 
at man aldrig får et nej, når man spørger, om man må være med.

Jeg synes, det er godt, at der er nogle, der gider være skole
patrulje (ikke fordi jeg selv er det), men det er ærgerligt,at 
der er så mange, der simpelthen er ligeglade med, at der står 
nogle børn, der prøver at passe på, at andre børn kommer sik
kert over vejen.

Duks. - Så tag da at vågne op - alt flyder jo her i klassen, 
plakaten hænger halvt på gulvet og halvt på opslagstavlen, og 
der er møgbeskidt på gulvet, og meget andet.

Hvis der er optræk til slagsmål, hvor du måske er involveret, 
så i stedet for at begynde en slåskamp, så tag bare og vend dig 
om og gå et sted hen, hvor du kan køle af, og tag dig en lille 
snak med an ven.
Txnk det, jeg ha/L tagt.



Så er skolelægen tilbage i arbejde igen. Vi har planlagt årets 
forløb og starter på skolerne efter efterårsferien med undersøgelser 
af klasserne.

Desværre må jeg meddele, at tiden på skolerne er blevet ind
skrænket, således at jeg kun kan komme 1-2 gange månedligt på sko
len. Dette kan føre til, at tidspunktet for undersøgelser og sam
taler kan falde lidt udenfor den normale skoletid, men jeg håber 
på overbærenhed i den retning.

I år, i dette skoleår, er vi sent i gang, og det er planen at 
begynde med l.klasses elever, derefterbørnehaveklasserne, og hvis 
vi når mere, da 9.klasserne.

fra næste skoleår er det meningen, at vi skal undersøge børne
ne, når de starter i skolen, omkring pib erteten midt i skoletiden ^g 
i 9. klasse inden børnene forlader skolen.

Derudover kan der blive tale om såkaldte b ehovsundersøgelser, 
d.v.s~. undersøgelser, efter at der fra forældre, lærere, sundheds- 
plejersker, skolepsykologer og skolelægen er fundet en grund til 
en nærmere undersøgelse eller vurdering af eleven.

Skolens kontor og skolens sundhedspiej er ske vil kunne oplyse 
om de dage, jeg kommer på skolen. Alle anmodninger om undersøgelser 
og henvendelser for samtaler bør ske i god tid og efter henvendelse 
til skole sundhedspiejer sken, der rent praktisk styrer tidsskemaet.

Skadestilfælde opstået i skoletiden, og medens jeg er på sko
len, kan direkte tvises og b ehandles. Al anden sygdomsbehandling må 
fortsat ske gennem jeres egen praktiserende læge.

Jeg vil b estrab e mig på at få et godt samarbejde i stand fra 
skole sundhedstjenesten som et hele. Til dem af jer, der er kede af, 
at vi kommer sjældnere end før, vil jeg sige, at den skolesundheds
tjeneste Arhus Kommune tilbyder, ligger langt over, hvad de fleste 
kommuner tilbyder deres skolebørn, og jeg er ikke i tvivl om, at 
den nok skal kunne komme til at fungere, men det er helt klart, at 
specielt dette skoleår vil blive en overgangs- og tilpasningsperi
ode .

Med venlig hilsen

Hans Jelert skole læge.
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IKKE

MEN KOM MED:

- din gamle radio - cykler
- lamper
- TV
- stereoanlæg
- fotoudstyr

- tøj
- grammofonplader- legetøj
- porcelæn - nips
- køkkenudstyr - antikviteter
- lædervarer

AFLEVERINGSDHGE I CYKELKÆLDEREN

ALLE ONSDAGE KL. 18 TIL 20
Henvendelse hos pedellen ha 1 1 en.

LOPPE 
TJANS 
RUND 
HØJ

SALGSDAG:

NAR LAGERET ER FYLDT OP
"RDDIT RUNDHØJ"


