
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


RUNDHØJSKOLEN
forældre- og lærerforeningens blad

OKTOBER 1985 NR. 94
T 
O 
T 
F
L 
S 
M

1
2 Lærerråd
3 Sikkerhedsmøde
4
5
6

F 
L 
S
M 
T 
O 
T
F 
L
S 
M 
T
O 
T 
F 
L
S 
M 
T
O

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gåprøve BH k41 
Skolelæge elevråd

CA September 5ol p& h>nwl_ 5å bLci 
tratrneS Ly$ crtj fujLefteS Sat\^ 
September w Bare OejLtgt i

Nævn •

Efterårsferie

21
22
23
24 Fællesmøde -ralle
25 Deadline-blad
26
27
28
29
30
31

44
DANMARKS 

PÆE AGOGISKE 
Bl 3LIOTEK

O



2

PP-nyt
TRAFIKKEN
Nu bliver det snart mørkt, når 
børnene skal i skole.
Det fører nye problemer med sig. 
Cyklerne skal nok have et ekstra 
eftersyn, for at de kan være helt 
i orden, - inden politiet gør det. 
I cykelkælderen står jo cyklerne 
på hjemmenes ansvar. Vil man sik
re sig mod tyveri og hærværk, er 
det nok en god idé at stille cyk
lerne ind i den inderste aflåste 
del af kælderen ud mod skolegår
den .
Også refleksmærker eller -strim
ler på tøjet kan være med til at 
gøre skolevejen mere tryg for de 
små især.
Hvis man kører børnene i skole, 
vil vi meget bede om, at afsæt
ning finder sted, hvor stjernen 
står markeret på kortet på mid
tersiderne i orienteringshæftet. 
Se deri

ORDENSREGLER
er under revision. Vi tumler med 
idéer om at gøre gangene og sko
legården mere tillokkende for ele
verne, så at de i nogle frikvarte
rer eller en del af året kommer 
ud og får frisk luft, så at klas
selokalerne også kan blive udluf
tede i hvert fald én gang i løbet 
af skoledagen.
Der er også tanker om at lave en 
emne- eller aktivitetsdag omkring 
dette, eventuelt i forbindelse 
med en eller to idrætsdage på sko
len. Det bliver i så fald først 
til foråret.
Vi efterlyser gode idéer her. - 
også fra elever og forældre.

10. skoleår 1986/87
er allerede i støbeskeen. Skolen 
har, efter at der har været af
holdt et møde med elever og for
ældre i de nuværende 9. klasser, 
og efter at sagen har været be
handlet i lærerråd og skolenævn, 
søgt om, at klasserne holdes in
takte i fagene engelsk og tysk 
(Ikke-kursusdelt undervisning)— 

mens der sker en deling på tværs 
klasserne i matematik og fysik.

Der har også allerede nu været 
snakket om lejrskoler og praktik 
samt valgfag i det kommende skole
år, hvor der ser ud til at blive 2 
lo.klasser med 14 — 15 elever i 
hver.

DATALÆRE
var emnet for en aften, arrangeret 
af Forældre- og Lærerforeningen, 
hvor elever fra 4. klasse og opef
ter var inviteret sammen med deres 
forældre.
Konsulenten for faget, Jørgen Chri
stiansen, forestod aftenen sammen 
med skolens egen datalære-mand Ole 
Østerby Olesen.
Det blev en spændende aften med man
ge dybsindige samtaler om fordele 
og farer ved indførelse af EDB på

• alle områder.
Hvad sker der f.eks. med vort sam
fund, når der f.eks. om ganske få 

■ år kun vil være arbejde til hver lo. 
I af os.
: Skal én arbejde, og de andre holde 
■ fri?
■ Skal vi deles om arbejdet, så at vi 
kun arbejder hver 14. dag?
Eller skal vi selv vælge, hvornår 
vi vil have de 3^ års arbejde, der 

' er til os i hele vort liv?
. Skal vi måske mere til at lære ele
verne til at bruge fritiden, i ste-

: det for at opdrage og undervise dem
: i de tradiotionelle fag?
: Ja, der er problemer nok til over-
: vejelse og afgørelse - så at vi ikke 
bliver taget på sengen.
Her er det nødvendigt, at vi alle 
er med til at forme vores fremtid. 
Ingen kan sætte sig uden for. - Det
te være sagt med henblik på det kom
mende skolenævnsvalg.
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Forældre-nyt
medlem af FOLF's bestyrelse 

FORTÆLLER

Jeg startede i 1983, som repræsentant for børneha
veklasserne i FOLF-bestyrelse. Jeg vidste ikke rigtig, 
hvad arbejdet indebar, men fandt hurtigt ud af, at be
styrelsesmøderne var hyggelige og afslappende, og at 
jeg ikke var gået ind i noget "farligt".

Året efter blev jeg valgt som suppleant til be
styrelsen, og i år er jeg så blevet KASSERER. Igen måt
te jeg erkende, at jeg ikke rigtig vidste, hvad det ar
bejde Indebar, og at min erfaring med bogføring osv.ik
ke var særlig stor. Men skulle jeg prøve en sådan post, 
var FOLF det rigtige sted at prøve. Med hjælp fra mand, 
børn, tidligere kasserer, den øvrige bestyrelse og sko
len er det endnu ikke gået helt galt. Jeg har indtil 
d.d. ikke haft søvnløse nætter p.g.a. arbejdeti

Her i september er udsendt giroindbetalingskort, 
og jeg håber, alle har fået et og dermed også fået mu
ligheden for at blive medlem af Forældre- og Lærerfore
ningen for 3o kr. pr. familie pr. år.

Skulle der, af en eller anden uforklarlig grund, 
være nogle, der ikke har modtaget girokortet, er I me
get velkomne til at kontakte mig, så skal jeg straks 
rette fejlen.

Med håbet om rigtig mange medlemmer - både forældre 
og lærere i 1985/86

Birte Ruby (tlf. 112422) 
kasserer.
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Rapport fra den tværfaglige gruppe i Holme- Rundhøj området

Som tidligere beskrevet i skolebladet, blev der dannet 
en tværfaglig gruppe for Holme-området i februar måned. Den
ne gruppe blev dannet som en udløber af et tværfagligt kur
sus afholdt af Arhus Amtskommune og Ungdomscentret. Gruppen 
består af repræsentanter fra forskellige institutioner i 
området. Blandt de repræsenterede institutioner er : Holme 
områdekontor, Klub 42, Fritidsgården, Ungdomspensionen Rund
høj, Ungdomsrådgivningen, legepladsen Rundhøj og Bibliote
ket. Rundhøjskolen er repræsenteret af Henning Greve og Pe
ter Sørensen (tandklinikken).

De første møder har bevirket, at vi kender hinanden 
godt og har lært en masse om de andre institutioner i om
rådet. Vi er trygge ved hinanden - og det alene fremmer et 
godt tværfagligt samarbejde - dette skulle gerne give en 
bedre service for borgerne i området.

Mere konkret har vi nu beskæftiget os med at afdæk
ke behovet for mødesteder for børn og unge ml. 14-25 år. 
Det er stort her i området.

Vi har holdt et "åbent hus"-arrangement i Rundhøjalle 
42 for unge ml. 18-25 år. Vi har arbejdet en del med at 
finde frem til gode lokaliteter, hvor en seniorklub kan 
etableres. Hidtil er det ikke lykkedes. Hvis nogen i læser
kredsen af dette blad har nogen gode ideer til seniorklub
lokaler - så sig venligst til.

Med venlig hilsen

Peter Sørensen 
tandklinikken.
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Hæsns-nyt

Forældrekonsultation eller forældresamtale ?
Nævnet har ved flere lejligheder diskuteret det uheldige 
ordvalg (konsultation) for et ellers udmærket initiativ 
til samarbejde. Det egentlige formål, nemlig at forældre
ne konsulterer lærerne, synes forsvundet på vejen. Mange 
forældre kender sikkert denne situation:"Vi talte da vist 
ikke om det samme barn" eller "Vi glemte da at tale om...". 
Lærernes oplevelse af barnets skoledag og barnets udlæg
ning af den samme skoledag i hjemmet er ofte to forskel
lige billeder.

Blev ordet konsultation ændret til f.eks. samtale, kunne 
holdningen til denne foreteelse måske ændres, så forældre 
og elever forbereder sig lige så godt som lærerne.

To citater fra Skole og Samfunds folder om dette emne: 
"Normalt er lærerne bedre forberedt end forældrene og e- 
leven". "At være forberedt betyder, at gøre sig klart, hvad 
der skal tales om".
Skolenævnet har sammen med lærerrådet pligt til at sikre et 
samarbejde mellem skole og hjem. I netop dette spørgsmål 
om konsultation eller samtale ligger der måske en udfordring 
også til klasserådene. Samarbejdet omkring de enkelte klas
ser er ikke uvæsentligt i bestræbelserne på at nå en for
ståelse af barnets situation i skolen.

Formandsmøde region syd.
Det halvårlige møde med repræsentanter fra skolekommissionen
fandt sted den 9. september. 16 skoler fra Arhus syd er re
præsenteret på disse møder, og mange emner bliver vendt.
Vigtigst på dette møde var nok skolekommissionens optimisme 
omkring vikarsituationen og frikvarterstilsynet. På baggrund 
af de mange henvendelser fra skolerne og en enig skolekommis
sionsindstilling synes der at være forbedringer på vej på 
disse områder. Men så hører optimismen nok også op. Midlerne 
til disse forbedringer skal jo komme er sted fra, - hvor, 
kan der endnu kun gisnes om.

Budgettet for 1986 bliver næppe større end 1985, snarere 
tværtimod, og stadig med det faldende børnetal som begrund
else. Det vil sige, at en forbedring opnået på et punkt be
tyder tilsvarende forringelse på et andet eller flere punk
ter. - Vi må fortsat være meget opmærksomme.

Elly Petersen.
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