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RIGTIG VELKOMMEN
til alle - nye som "gamle" - til 
det ny skoleår. Vi håber, at det 
må blive til gavn og glæde for bå
de børn og voksne.

STARTEN PÄ SKOLEÅRET
forløb helt efter planen: mandag 
den 12. august kom alle klasserne 
kl. 9, hvor de fik nye bøger og 
meddelelser med hjem.
Den følgende mandag blev de nye 
børnehaveklasse-elever modtaget 
med flag, saftevand og æbler. Lidt 
betuttede var de, men - åh - så sø
de! Vi glæder os til arbejdet med 
dem og samarbejdet med forældrene.

ELEVTALLET
er stadig dalende. Vi er kommet 
ned under de 4oo elever nu.(Vi har 
engang haft 74o elever!).
I børnehaveklasserne er der nu 18 
og 15 elever. Det lover godt for 
de kommende 1. klasser. Men vi har 
klasser med kun 13 elever, og her 
lurer klassesammenlægningerne lige 
om hjørnet.

BØGERNE
koster en formue i dag, - og sko
lens bevillinger er ikke blevet 
større. Det betyder, at vi må ap
pellere til alle om at passe godt 
på bøgerne - ved altid at have rent, 
helt bind om dem og navn i dem. Det 
er ærgerlige penge at komme af med 
til erstatning for bortkomne og ø- 
delagte materialer og bøger. Dem 
kunne vi bedre bruge til at købe 
nye og spændende ting for.

PERSONALET
Til sommerferien rejste Emil Jensen. 
Han ville gerne prøve nye undervis
ningsformer. Vi har allerede sagt 
Emil Jensen tak for hans tid her på 
skolen og ønsker ham god vind frem
over.
Susanne Andersen har fået barsels
orlov til midt i januar næste år.
I hendes sted er kommet Margot Sten- 
ulm som vikar.
John B. Andreasen skal indtil marts 
næste år være på skolen som lang
tidsledig til hjælp for de andre 
kolleger. John Andreasen deltager 
i indskolingen i l.b og har desuden 
en del biologi- og idrætstimer på 
sit skema.
På kontoret hjælper Kitta Skoubo 
med alt forefaldende arbejde. Hun 
bliver her - med enkelte afbrydel
ser - til juleferien.

BLADET
kommer jo - som de fleste ved - den 
første onsdag i måneden. Det er 
først og fremmest et meddelelses
blad. Men der er - og skal være - 
plads til indlæg fra alle andre, 
som har med skolen at gøre. Så 
værs'go'!
Også børnetegninger vil være meget 
velkomne til at pynte bladet op med.
De enkelte klasser har sikkert også 
et og andet, som de gerne vil for
tælle om fra klassens liv. Kom bare 
med det!
På forsiden kan man på kalenderen 
se, hvornår man senest skal levere 
stof til bladet (Dead-line - blad).
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Forældre- og Lærerforeningen vil byde alle velkommen til 
det nye skoleår efter en forhåbentlig god og dejlig fe
rie.
Det var dejligt at se så mange nye forældre, der var 
mødt op på skolen onsdag den 14. august til information 
om skolen.
Det kan oplyses, at der er 185 medlemmer i Forældre- og 
Lærerforeningen, men vi håber at få mange nye medlemmer 
i den kommende tid. Vi vil i løbet af september måned 
udsende nye girokort. Kontingentet er 3o kr. pr. familie 
årligt.

På bestyrelsens vegne

John Mørch.

ORIENTERINGSHÆFTET
fik børnene udleveret den første 
skoledag. Der er allerede en del 
rettelser hertil. De er samlet på 
et særligt ark, som er indlagt her. 
Man kan så lægge det ind i oriente
ringshæftet - eller indføre rettel
serne direkte i bladet.

bogpræmier

Blandt de elever, der efter som
merferien afleverede deres sang
blad fra afslutningen i hallen 
den sidste skoledag, er der truk
ket lod om 10 bogpræmier, skænket 
af boghandler Pors, Højbjerg. 
Det blev:

Maja, 5.b, Mark, 5.d, Heidi, Anne 
og Karina, 6.b, Toni, Cl, Thomas, 
CII, samt Dorthe og Asger i 8.a
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Addit-nyt
OM AT VÆRE ELLER IKKE VÆRE.
"Addit-Rundhøj" lejrskole har i maj og juni måned haft besøg af 
hele 7 klasser fra Rundhøjskolen foruden flere andre hold udefra. 
Lejrskolen lever altså og har det godt. Den er kendt og anerkendt, 
både fordi den i lejrskole-kataloget er først i alfabetet, og for
di den bliver passet godt. F.eks.: skolens køkken har fået nye 
termoruder, nye gardiner og nyt tapet. Desuden er pejsestuens væg
ge blevet malet efter alle de travle fingre.

Hamlet har ret: det drejer sig om AT VÆRE.

OM AT GÅ OG SAMTIDIG BLIVE.

Skolesekretær Elise Rasmussen får fra det nye skoleårs start af
lastning og hjælp véd salgs- og skrivearbejdet af sekretær Kir
sten Greve . Det har været et stort arbejde at formidle 75o kon
trakter og lejemål. Styrelsens og lejernes tak er mangfoldig. 
Velkommen til Kirsten Greve og fortsat god arbejdslyst, Elise 
Rasmussen.

OM AT KRYDSE DEN 15/12 AF TIL JULEMIK I ADDIT.
Styrelsen har booked sig ind til vor årlige udflugt efter gran.
Vil I med - så gør ligeså. Det er en søndag.

OM AT VILLE.
Johs. Colstrup og Niels Cramer har 18/6 repræsenteret "Forældre- 
og Lærerforeningen og "Addit-Rundhøj" ved et møde med Grønløkke- 
skolens GF-fondsbestyrelse. I Tranbjerg ønsker man også at træk
ke på alle gode kræfter i et arbejde for at skabe fundament for 
en forældre- og lærerforening og en lejrskole. Der arrangeres 
årlige festdage på Grønløkkeskolen, hvor overskuddet henlægges 
til forhåbentlig snarlig realisering af planerne. Vi ønsker 
Grønløkkeskolen held med arbejdet.

Niels Cramer
formand.



RUHDHØJSKOLEN 
Holmevej 200 
8270 Højbjerg 
tlf. 27 29 66

Den 25. august 1985.

Rettelsesblad til

NOGLE OPLYSNINGER OM

SKOLEÅRET 1985 - 1986

Side 4:

Side 6:

Side 8:

Side 10:

Side 16:

Skolelæge Hans Jelert træffes på skolen 
på følgende datoer:
13/8, 20/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12, 
17/12 1985 samt 14/1, 11/2, 18/2, 11/3, 
8/4, 15/4, 13/5, 10/6 1986.
Alle andre dage træffes skolelægen via 
Holme Områdekontor (27 05 55, lokal 287) 
kl. 9 - 12.

BM er klasselærer for 7b

Indskrivning til konfirmation hos Kir
sten Hald: Efter højmessen d. 15/9«

Fodsvamp eller fodvorter skal behandles 
af hjemmet/egen læge med det samme.

Afsnittet om skolesundhedsplejen ud
går og erstattes af følgende:
Skolesunhedsplejen: Der foretages lægeunder
søgelse af eleverne i centerklasserne, børnehave
klasserne, 6. og 9. klasserne.
I de øvrige klasser undersøger skolelægen elever
ne efter behov. Dette behov kan være på foranled
ning af forældrene, eleven, skolen eller skole- 
Himhednpl e j«.miren. Undersøgelsen foretages i sam
arbejde med sundhedsplejersken.
Sundhedsplejersken foretager sundhedsorienteren
de samtaler samt synsprøve på følgende klasse
trin: 1., 2., 3., 4., 5«, 7., 8. og lo. kl.
Screening af børnene, mål, vægt, høreprøve samt 
urinundersøgelse efter behov.
Børn ned særlige behov henvises til egen læge, 
øjenlæge, hals-øre-næse-læge.
Hjemmebesøg kan ved behov foretages efter aftale 
med forældrene.
Fritagelse for gymnastik: Skema hertil fås på sko
lens kontor. Attesten udfyldes af egen læge.

Side 18: Skolebiblioteket: Andringer - onsdag kl. 81-11
fredag kl. £ - 11

Side 21: Addit-Rundhøjs mødedatoer gælder for årene 1985
og 1986» men er løvrigt uændrede.

Side 23: Under telefon-listen: Sundhedsplejen (tirsdag
eg torsdag)
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Fra nævnet vil vi starte det nye skoleår med at byde 
nye elever og ikke mindst deres forældre velkommen. 
Informationsmødet den 14. 8. havde stor tilslutning, 
hvilket er glædeligt. Forhåbentlig fik de nye foræl
dre et indblik i deres børns nye dagligdag.

Skolepatruljen - en hjælp på vejen.
Hvert år bliver der ved skolernes start skrevet og 
sagt meget om de små nye trafikanter. I anledning af 
det internationale ungdomsår gennemføres der dette ef
terår en skolepatruljekampagne. Kampagnen vil stort 
set være af oplysende karakter. Aviser, blade, radio 
og TV vil løbende gøre opmærksom på skolepatruljernes 
nyttige arbejde.
Vort ansvar for at lære vore børn at færdes i trafik
en bliver ikke mindre af, at der findes skolepatruljer. 
Det er betryggende at vide, at der holdes øje med bør
nene på de farlige steder, når de små bliver "store" 
og ikke vil følges mere.

Lidt om vikarer.
Forældrenes utilfredshed med vikarsituationen er stor. 
Ca. 5o % af skolerne har nu overfor skoleforvaltning, 
magistrat og byråd atter påpeget det uholdbare i, at 
elever fortsat må sendes hjem eller være uden undervis
ning på grund af for ringe vikardækning.
De ugentlige vikarpul jetimer gældende for skoleåret 
1985/86 er nu meddelt skolerne, og de mange henvendel
ser har ikke givet noget synligt resultat.
Når elever sendes hjem eller 1 lærer tilser 2 klasser, 
er det et klart brud på skolelovens bestemmelser om det 
pligtige antal undervisningstimer. At årsagen til de 
sparsomme vikartimer fortsat angives som økonomiske er 
stadig uacceptabelt.

Der er også økonomi
i at passe på, hvad vi har. Nye bøger er dyre, og mid
lerne til at købe dem for er som fortalt mange gange 
blevet mindre. Vi kan hjælpe skolen på dette punkt ved 
at sørge for, at bøgerne er forsvarligt indbundne, og
så sangbogen.

Elly Petersen.
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Nyt fra Tandlægen
Som en fortsættelse af vore emnearbejder om slik og 

sund morgenmad for 1. og 2. klasserne har vi undervist 3. 
klasserne i emnet mellemmåltider og 4. klasserne i frokost
aftensmad.

I lighed med de først nævnte emnearbejder har vi gjort 
gode erfaringer med at inddrage såvel lærer som forældre i 
et samarbejde om at gøre undervisningsprogrammerne så gode 
og udbytterige som muligt for børnene.

Forældrene er blevet orienteret om emnearbejderne og 
opfordret til at give børnene tomme emballager fra forskel
lige fødevareprodukter med til emnedagene. Takket være den 
gode opbakning fra hjemmene er det blevet til nogle fine ud
stillinger på klassen.

Børnene har været dygtige til at arbejde i grupper og 
fortælle om deres kostvaner. Der spises sundt og varieret i 
mange hjem allerede, og det er vores indtryk, at disse emne
arbejder har bidraget til en god snak i mange hjem om den 
daglige kostplan.

Vi har bl.a. i undervisningen fremhævet sunde kostvaner 
som:

1) spis magert
2) spis ikke for meget
3) spis mindre sukker
4) spis varieret
5) spis groft
6) spis mindre salt.

Med venlig hilsen
Peter, Vibeke og Britta 

tandklinikken

Lene 
sundhedsplejersken.



EN HISTORIE FRA SIDSTE SKOLEDAG.

Dem fra 10. og 9. står på balkonen og kaster karameller ned til os alle sammen.
Det er træls, når de kaster karameller med sten i.
På billedet er dér en hel masse børn med poser i hænderne.
Jeg kan huske, da de store trådte på karamellerne for at få dem.
Jeg synes, de skulle lade være at kaste med avispapir.
Jeg kan huske, at min klasse var med til at rydde noget af det op.
Jeg fik mange karameller.
En fra min storesøsters klasse fik 100 karameller.
Vi fik en god dag ud af det.



ANNONCE ANNONCE

DATA - arrangement 17/9 19^0

Mere om tilmelding til dette arrangement

SENERE


