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FP-nyt
DØDSFALD
Skolen har i den sidste tid mistet 2 
af eleverne i 6.klasse. Først Søren 
i 6.a, og nu sidst Bitten i 6.b. Beg
ge disse dødsfald var dybt tragiske, 
og alle på skolen har været knuget 
af sorg; det er svært at komme over 
tabet af to dygtige og flinke elever, 
der hver for sig har været med til at 
præge deres omgivelser.
Men vi vil bevare mindet om disse to 
iblandt os.
Æret være deres minde.

ORDENSREGLERNE
ér stadig til debat. Anledningen er nok 
først og fremmest de små elevers frygt 
for at blive skubbet og væltet af de 
store. Vi er opmærksomme på problemet 
og vil tage det op i et udvalg bestå
ende af medlemmer fra elevråd, lærer
råd, skolenævn og skoleledelse. Der 
kan bestemt gøres noget ved en masse 
forhold omkring ordensreglerne.

STREJKER 
har vi haft to af i den sidste tid. 
Lærerne er blevet indberettet, og e- 
leverne har fået brev med hjem herom.

Skolepsykologisk Rådgivning, syd
er nu flyttet ind i E-fløjen. Der er 
indgang i yderenden af fløjen, så hvis 
man har ærinde dertil, sker det gen
nem Rundhøj-Centret.
Vi byder vore nye "gæster" velkommen 
og vil tilsige dem et godt og nært 
samarbejde fra vor side.

»FILUREN»
var her den 11. april. De opførte 
"Indbrud" for 7.-lo-klasse. Det var 
en barsk omgang, der gjorde et dybt 
indtryk på eleverne. Men det var - 
efter sigende - også meningen. Vi kan 
så håbe, at stykket får den ønskede 
virkning.

MUSIK FRONTEN
er rigt repræsenteret også i denne tid 
Den 9.-12.april havde Rundhøj-blæserne 
besøg af Åbo bys skoleorkester, som ga 
en række koncerter i ugens løb. Der 
blev knyttet mange varme venskaber mel 
lem gæster og værter. Vi håber, at blæ 
serne kan komme på genbesøg i Åbo til 
efteråret. Vi er i hvert fald blevet 
hjerteligt inviterede.
Der er grund til endnu en gang at sige 
tak til de mange hjem, der så beredvil 
ligt har åbnet deres døre for gæster. 
Vi er meget taknemlige for den hjælp, 
man her har ydet skolen.
Den 29.april var 4.klasserne i Musik
huset for at se og høre om slagtøj, oc 
bagefter fik de hele Musikhuset at se.
Den 13.maj har skolen sin årlige for
årskoncert, der nok bliver særlig fest 
lig denne gang. Se iøvrigt andetsteds 
i bladet.
Den 22.maj får skolen besøg af elever 
fra Kirkebakkeskolen i Vejle. De vil 
opføre hele to musicals for vore ele
ver i løbet af dagen. Vi er meget 
spændte på og glæder os til dette be
søg.

FERIER
må vi hellere lige minde om for rester 
af skoleåret:
Kristi Himmelfartsferien falder 

to.16.5-sø.19.5 iberegnet.
Pinseferien 1igger

lø.25.5.-ma.27.5. i alt.
Grundlovsdag

d.5.juni er også fridag.
Sommerferien begynder

lø. 22.6 og varer til sø.11.8 med
regnet.
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LØRDAG D. II. MAJ KL. lo - 15

fl E N . VI HAR BRUG FOR HJÆLPERE DELS TIL AT SORTERE OG DELS 
TIL AT SÆLGE PÅ SELVE LOPPEMARKEDETI

Vi SORTERER 8., 9, OG 10.MAJ KL 18 - 21 I SKOLENS CYKELKÆLDER.

Lørdag d. 11, maj mødes vi kl. 7,30.

VI TAGER STADIG MOD L 0 P P E R 1 ! 1 ! !

---  KLIP HER;
Tilmelding som hjælper/sælger: 

onsd. D. 8.5.KL.
FRED. D.10.5.KL.

18 - 21 □

18-21

(Sæt kryds!)
TORSD. d.9.5. kl. 18-210
LORD.D.11.5. KL.7,30-16 O

Navn:...................................

Tlf .:.....................................
Tlf. lA 53 77 kan også benyttes!

Sedlen bedes afleveret på sko
lens kontor senest 9.5. Tak!

På loppeudvalgets vegne 
Johs. CoLSTRUP.



SKOLEFEST 1985

SKOLEFEST 1985

SKOLEFEST 1985

sørøverne har parkeret sørøver 
skuden - og giver et nummer

praktiske gris giver gode råd 

mod den stygge ulv



DE STORE - OG IKKE MINDST DE SMÄ



KURSUS OM SKOLEBLADE
Også til de 2 sidste kursusaftener om skoleblade var der delta
gere fra både Forældre- og lærerforeningen og fra skolenævnet. 
2. aften causerede Gert Smistrup, lektor fra Journalisthøjsko- 
len,veloplagt og med mange morsomme eksempler om sproget. Vi fik 
nogle gode tommelfingerregler, f.eks.

PAKKEN: skriv: P ersonligt 
A nskueligt 
K onkret 
K lart 
E nkelt 
N aturligt

Og Smistrup øste ud af sit store lager af eksempler på både god 
og dårlig journalistisk behandling af det danske sprog.
Det var en morsom og givende aften for alle, der har brug for 
at henvende sig skriftligt til en eller flere.
Knap så direkte givende var den tredie aften, hvor typograf 
Tonni Nielsen fra firmaet Scanprint fortalte om den tekniske 
fremstilling. Han tog udgangspunkt i Rosenvangskolens flagskib: 
SPEKTRUM og snakkede for meget om det rent teknisk perfekte 
blad. Flere af de fremmødte - og det var desværre ikke ret 
mange i alt - havde haft mere brug for at høre om, hvordan man 
billigst og enklest kan lave et blad.
Økonomien var nemlig det bløde punkt. Og Arne Nielsen, som re
præsenterede skolevæsenet, fik nok som sit væsentligste udbyt
te med hjem fra de tre møder, at skoleblade er eller kan blive 
en så væsentlig faktor i skole-hjem-samarbejdet, at der må ar
bejdes på via skolekommissionen at skaffe rimelige budgetter 
til udgivelse af bladene. Det må ikke som i dag afhænge af til
fældige forhold på den enkelte skole, om der kan skaffes ar
bejdskraft og midler til skrivning og trykning af skolens blad.
Tak til Folkeskolens venner for et godt initiativ.

Lene Sepstrup.



Forældre-nyt
Forældre- og lærerforeningen holdt den 25. april den år

lige generalforsamling sammen med Addit-Rundhøj. Årsberetning 
og budget for 1985/86 blev godkendt. Der blev valgt 3 nye be
styrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Jonna Andersen, Birte Ru
by, Stefan Rothe til bestyrelsen og Bente Hansen og Gunna Hoeg 
som suppleanter.

Desuden tiltræder Bodil Skovgaard og Vagn Jensen som lærer
repræsentanter. I ønskes alle velkommen her i bestyrelsen, og vi 
glæder os til et godt samarbejde.

Til Vibeke Jacobsen, Rolf Carl, Lisa Kluss og Lena Juul 
Birch vil vi sige tak for godt samarbejde i flere år.

I skoleåret 1984/85 har vi bl.a. afholdt skolefest, ande
spil, Luciakoncert og Pling-Plong børneteater. Vores løbende in
teressegrupper for børn og vores damegymnastik håber vi at kun
ne starte igen efter sommerferien. Herom senere.

Vi har i dag i vores forening 185 medlemmer. Der blev på 
generalforsamlingen vedtaget en forhøjelse af kontingentet fra 
kr. 25,oo til kr. 3o,oo pr. familie årligt. Vores arrangementer 
for 1985/86 ligger ikke helt fast endnu.

P.b.v.

Tove Colstrup.

Husk også skolens

FORÅRSKONCERT
MANDAG D . 13.5.

KL. 1 9 .

Der bliver meget både at se og høre! Vi venter stort besøg 
DEN AFTEN. - OGSÅ AF DIG/DeM/ SOM LÆSER DETTE!

På forhånd tak!
Med venlig hilsen

Musiklærerne.



Nævns-ny t
På opfordring fra skolenævnet på Rosenvangskolen har vi her fra 
skolen igen henvendt os om den ikke særlig heldige vikardækning. 
Som læsere af vort lokale dagblad måske ved, er man på Rosenvang
skolen kommet voldsomt i klemme på grund af et overforbrug.
Når det drejer sig om børnenes undervisning ved læreres sygdom, 
burde der ikke findes et ord som overforbrug. Skolenævnet poin
terede atter det aldeles utålelige i, at børnene må undvære un
dervisning eller sendes hjem ved manglende vikardækning, udeluk
kende opstået af økonomiske årsager.
Vi har igen i år haft valg til nævnets poster. De blev fordelt 
som følger:

Formand Elly Petersen
Næstformand Ejvind Post
Sekretær Birgit Nedergaard
Bladudvalget Lene Sepstrup og Elly Petersen 
Ordensudvalg Ejvind Post og Leif Sørensen.

Noget om information:
Skolen' har hidtil været skånet for alvorlige smitsomme sygdomme. 
Nu har det ramt os, og med desværre en sørgelig udgang.
Nu, hvor den øjeblikkelige fare er drevet over, kan man begynde 
at efterrationalisere måden at gribe et sådant problem an på.
Først må vi slå fast, at skolen har handlet helt korrekt. I et 
cirkulære omhandlende forholdsregler mod smitsomme sygdomme, 
udsendt af Indenrigsministeriet den 7. marts 1983, står der i 
§ 8, stk. 2:

Embedslægeinstitutionen (i dette tilfælde kredslasgen) 
træffer beslutning om, hvilken personkreds, der skal 
informeres, samt om indholdet af denne information. 
Embedslægeinstitutionen sikrer, at informationen sker 
på forsvarlig vis.

Så mange er ordene, og derefter haver man sig at rette. På næv
nets møde den 73. 4. talte vi meget om de erfaringer, vi nu er 
i besiddelse af. Vi mener nok, at disse erfaringer kan give 
grund til en henvendelse til embedslægeinstitutionen om en evt. 
revidering. De menneskelige faktorer kan ikke indeholdes i et 
cirkulære, faktorer som angst, bekymring, hjælpeløshed og i 
nogen grad vrede.
Det er nævnets opfattelse, at en saglig meddelelse til skolens 
forældre kunne have taget toppen af disse følelser, som uvæger
ligt fremkommer, i større eller mindre grad, ved en så alvorlig 
sygdom.

Elly Petersen.


