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September måned har ellers været

præget af mange arrangementer i
klasserne, såsom forældremøder
og klasseaftener.

Til disse forældremøder har Joh.

Colstrup været tilstede på loppe
markedsudvalgets vegne, for at
skaffe hjælp til skolens loppe
marked i Loppehuset og til de

opgaver, der ellers ligger med
Som vi meddelte for et par uger

indkøring af "lopper" og telefon

siden, er Jørn Skovsgaard på or

pasning .

lov i tiden frem til jul, hvil

Joh. Colstrup er blevet ualminde

ket igen betyder, at jeg har

lig godt modtaget af forældrene

fået lov til at brede mig ud over

i alle klasser og har allerede

denne faste rubrik.

mange tilsagn om assistance. Tak
for det. Skulle I ikke have fået

Der sker mange og glædelige ting

jer tilmeldt, kan det sagtens

på skolen i denne tid. Først og

nåes endnu, på den seddel vi for

fremmest har vi fået startet de

nylig sendte med børnene hjem.

nye bh.kl. og 1. kl., som netop

nu forsøger sig med at indføre det,

I ugen op til efterårsferien, uge

som vi kalder en mere helheds

41, har vi årets første emneuge,

orienteret undervisning, i den sam

som for en stor del af klassernes

ordnede indskoling. Herfra skal der

vedkommende afsluttes med det

lyde et held og lykke med arbejdet

årlige motionsløb.

til både lærere og elever.

På forsiden ses et billede fra en
I den anden ende af skolen er ti

klovneforestilling på skolen

ende klasse igang med, et ander

i festugen. Aktørerne (MASKI fra

ledes tiende skoleår end vi har

været vant til. Undervisningen er

USSR) formåede at holde vore
egne samt elever fra Rosenvang-

i år samlet i blokke, som giver

skolen og Kragelundskolen i ånde

mulighed for en mere tværfaglig

i een time, med en forrygende

undervisning. Desuden er eleverne

optræden.

ude i praktik i 8 uger ialt

,

skoleåret. Praktikken ligge:

ved

ved nogle af områdets virksomheder,
som meget velvilligt har st r.er

sig til rådighed for denn- adv.
dede praktik.

Jørgen Gaarde

Skolens kontor

Skoleleder
Jørn Skovsgaard
iolmebyvej 3K
ilf. 86 27 26 40

Souschef
Jørgen Gaarde
Ørvadsvej 21
tlf. 86 26 35 39

Skolesekretær
Kirsten Greve

Skolebetjent
John Knudsen

Jjælpebetjent
?eter Holm

Haltilsyn
Poul Stokholm

Kantinedame
Dora Olesen

"Mælkedamen"
Henny Rasmussen

Skolens kontor..................................... tlf. 86 27 29 66

Skolelederen træffes dgl. mellem 12.15 - 13.15

Souschefen træffes dgl. efter aftale

Skolesekretæren dgl. mellem 8.00 - 14.30
Lærerværelset...................................... Skolebetjent (ikke mellem 12.00 - 14.00).......... Rundhøjhallen dgl. mellem 17.00 - 23.00............Rundhøj Ungdomsskole............................... Skolevejleder Morten Laursen....................... eller privat: tlf. 86 26 06 16

86
86
86
86
86

27
27
27
27
27

26
24
26
26
29

63
48
62
61
66
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Lærerpersonalet ved
Rundhøjskolen

Etik Jeppe Jeppesen
Klasselærer for 2.a

Helge Sørensen
Klasselærer for 2.b

Morten Laursen
Klasselærer for 3.a

Anne Karen Nielsen
Klasselærer for 3.b

Ann Milbøge
Klasselærer for 4.a

Elsebeth Kjær
Klasselærer for 4.b

Per Jørgensen
Klasselærer for 5.a

Grethe Brændgaard
Klasselærer for 5.b
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Ebba Hartmann
Klasselærer for 6.a

Aase Mosumgaard
Klasselærer 6.b

Ulla Jordhøj
Klasselærer for 7

Finn Attermann
Klasselærer for 8.b

Kirsten Skou Jensen
Klasselærer for 9.a

Hans Peter Mehlsen
Klasselærer for 10

Harald Pedersen
Klasselærer for C a

Marion Thomsen
Klasselærer for C I

Jørgen Skaftved
Klasselærer for C II

Susanne Andersen
Klasselærer for 8.a

Bodil Skovgaard Frich
Klasselærer for 9.b

Joan Jeppesen
Klasselærer for C b

Berit Maintz Andersen
læseklimik - l.b
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Torben Maintz Andersen
Sko1ebib1iotikar

Per Graversen
Ungdomsskoleleder

Henning Greve

Anders Stilling
Sløjdkonsulent

Ole Aakjær
Skoleklinik
Ungdomsskolen

Poul A Petersen

Helle Toft

Palle Levin Malling

Poul Barslev
Soc. Pæd. C I, C II

Søren Stougaard
Soc. Pæd- C a, C b
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Indskolingen
At samordne indskolingseleverne (bh.kl.1.kl.-2.kl.) betyder, at børnene på tværs
af de tre klasser, arbejder sammen, spe
cielt i de aktiviteter, vi kalder for værk
stedsarbejde. Der kan også være andre områ
der, såsom leg, musik, bevægelse, drama,
hvor det ind imellem kan være oplagt at
arbejde sammen

VÆRKSTEDARBEJDE betyder, at børnene arbejder
praktisk og konkret med faglige emner, og
at de arbejder ud fra deres EGET UDVIKLINGS
TRIN.

Marianne Skjærlund

At arbejde aldersintegreret i værkstederne,
betyder også, at børnene lærer at samarbejde
og respektere hinanden.
Arbejdsformen lægger op til børnenes MED
BESTEMMELSE og ANSVAR for egne valg.

Undervisningsformen vil i høj grad blive
lagt an på INDIVIDUEL undervisning, med ud
fordringer til alle, samt hjælp og støtte
til de, der har brug herfor.
Også vores nye skolefritidsordning bliver en
del af indskolingen på Rundhøjskolen. For
det første vil vi kunne bruge deres lokaler
til nogle af vore aktiviteter. For det andet
vil mange af indskolingsbørnene være ind
skrevet i fritidsordningen, hvilket gør, at
vi naturligvis skal have et tæt samarbejde med
hinanden.

Jette Buchanan

Herudover vil det være naturligt, om indsko
lingen benytter fritidsordningens og "Bygge
rens" fælles legeplads.

Ester Kjær Geiger

Marianne Berg

Elisabeth Mouridsen

Skolefritidsordningen
Så er vi her - skolefritidsordningen (SFO)
- sidste skud på Rundhøjskolens stamme.
Vi er Carsten, Søren, Gitta, Pia-Lill,
Vibeke og Ulla

Vi åbnede den 1. august i skolens kantine,
og den 31. august flyttede vi i egne lokaler
og glæder os nu til at håndværkerne bliver
helt færdige, så lokalerne kan indrettes på
bedste vis

Ulla Solholm Olsen

Vi har intentioner om, at "ordningen" skal
være et rart sted at komme, et sted, hvor
ungerne føler sig trygge og godt tilpas, et
sted, hvor de kan lege - hygge - kede - tage
med på ture - eksperimentere - få nogle op
levelser, som giver dem mulighed for at udvikle
deres erfaringsområder.

Vi har plads til 74 børn, men i skrivende stund
er der indmeldt 37.

Alle børn fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse,
som ikke er optaget i fritidsordningen, får et
tilbud om optagelse pr. skoleår. Modtages dette
tilbud ikke, og ønskes der senere optagelse, op
tages barnet, når der plads.

Carsten Larsen

Børn fra 3. og 4. klasse kan optages i det om
fang, de lokalemæssige forhold gør det muligt
og til udgangen af det skoleår, hvori optagelsen
har fundet sted.
Vi holder åbent hver dag kl. 7.oo - 16.3o, også
i skolernes ferier.
Ordningen har kontrolleret opsyn, dvs. vi holder
kontrol med om jeres børn er her på de tidspunk
ter, vi har aftalt med jer. Vi ringer, hvis børn
ene ikke dukker op som aftalt.
Det koster kr. 500 pr. måned at være tilmeldt
ordningen. Indmeldelse sker ved henvendelse i
skolefritidsordningen. Der er mulighed for at søge
friplads som i andre daginstitutioner.

Søren Riemer

- ellers er I meget velkomne til at kontakte os
på telefon 86 27 02 20

Gitta Andersen

Cq Cb C! C2
Centerklasserne
Vi i centerklasserne er blevet bedt om at fortælle om os
selv til skolebladet.
Vi er 4 centerklasser på skolen, som hedder C^ og C„ - klasser
for de store (8—10kl.), samt C og C.- klasser for de mindste
r
vi i
a
$
Hvad laver vi så I centerklasserne ?

Vi laver det samme, som andre klasser. Dansk, matematik, gym
nastik, svømning, hjemkundskab, fysiskog engelsk. Endvidere
er de store klasser i praktik, andre kan være integreret i
de øvrige klasser på skolen. Vi har også børn i elevrådet.

Den store forskel er, at vi har 3 lærere til to klasser - een
lærer til hverklasse og en pædagog, der opholder sig på vores
fælles'værksted. Sommetider har vi undervisning i tre lokaler,
til andre tider er vi samlet. Vi laver bl.a. frokost hver dag,
som vi spiser sammen.
Hvorfor går vi centerklasse?
Fordi vi har brug for mere voksenhjælp, hvis vi skal få lært
de samme ting andre børn lærer. Nogle af os har svært ved at
koncentrere os een hel time og kan så arbejde på værkstedet
med sløjd, formning, spil og lignende.
Nogle gange kan vi huske reglerne for frikvartererne/indeordning, andre gange glemmer vi reglerne - ligesom alle klasser
gør - også jeres.

En dårlig dag for os er, hvis andre børn på skolen driller
os med, at vi går i centerklasse - så bliver vi kede af det!
En god dag er, når vi har lært en smule i timerne, hygget os
sammen med vores klassekammerater og lærere. Eller når vi har
snakket hyggeligt med de andre børn på skolen og f.eks. har
spillet bordtennis eller leget sammen i et frikvarter
Centerklasserne

Skolebestyrelsen

Formand
Inge Daugaard
Ryslinge vej 26
tlf. 86 14 15 50
kontaktperson for:
2.b - 3.b

Richard Stenshøj
Ejbyvej 9
tlf. 86 11 59 14
kontaktperson for:
4.b - 7. - 8.b

Næstformand
Henrik Sørensen
Rundhøj Allé 66
tlf. 86 15 73 58
kontaktperson for:
bh.b - l.b - 2.a
- 6.b

Kirsten Biegel
Eghovedvej 22
tlf. 86 93 37 99
kontaktperson for:
C
- C
a+b
1+2

Øvrige deltagere i bestyrelsen:
fra Ledelsen
fra Pæd. råd
fra elevråd
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Jørn Skovsgaard
Jørgen Skaftved
Ole Aakjær
Jon 8.a
Nis 9.a

Svend Jørgen Svendsen
Holme Parkvej 214
tlf. 86 27 93 15
kontaktperson for:
4.a - 6.a - 9.a

Birthe Hjortkjær
Forsythiavej 5
tlf. 86 27 09 64
kontaktperson for:
bh.a - l.a - 3.a
og 5. a

Jess Mou Andersen
Marslevvej 10
tlf. 86 11 25 53
kontaktperson for
5.b - 8.a - 9.b

Addit styrelsen

Formand
Carsten Rye Pedersen
Filippavej 9

Kasserer
Søren Glavind-Kristensen
Fredensgaardsvej 40
tlf. 86 14 71 94

Inger Bruhn
Dalumvej 3
tlf. 86 14 70 34

Sekretær: Kirsten Greve

I møderne deltager desuden:
fra ledelsen
Jørn Skovsgaard
fra pæd. råd
Grethe Brændgaard
Ebba Hartmann

I 1972 købte Forældre- og Lærerforeningen og Rundhøjskolen den
tidligere skole i Addit.
Formålet med anskaffelsen af Addit Rundhøj, som stedet blev døbt,
var og er stadig at give Rundhøjskolens elever og lærere mulighed
for, at komme på lejrskole i et naturskønt område.
Dette er i allerhøjeste grad blevet opfyldt, idet Addit ligger
midt i en helt fantastisk smuk natur i det midtjyske højland, ca
25 km. vest for Skanderborg. Et ophold i Addit Rundhøj giver således
mange muligheder for ekskursioner i den smukke natur.

Som led i udbygningen af Rundhøjskolen som lokalt kulturcenter er
Addit Rundhøj således et særdeles godt aktiv.
Addit Rundhøj er nu en selvejende institution. Den har i årene
løbende gennemgået en modernisering, så den fremstår som en meget
velholdt, hyggelig og veludstyret hytte, der gør den velegnet
til week-end ophold for familier eller grupper. Det er således en
oplagt mulighed for en gruppe fra lokalsamfundet, der ønsker at
holde et kursus eller lignende i naturskønne omgivelser.

Vedr. udlejning af Addit Rundhøj sker ved henvendelse til
skolens sekretær på tlf. 86 27 29 66.

II

Skolepsykologisk
rådgivning
Vi vil gerne orientere om, hvilken hjælp skolepsykologisk rådgivning
personale kan give skolens elever.
Hvem kan få hjælp

Hvis du opdager, at dit barn har det vanskeligt - det kan være i hjemmet,
dagplejen, børnehaven eller i skolen - kan du muligvis hente hjælp
hos skolepsykologisk rådgivning. Denne hjælp gælder næsten alle former
for problemer hos skolebørn. Vi hjælper også børm med f.eks. taleproblemer i børnehavealderen og børn, du som forælder frygter kan få
svært ved at komme i skole.

Hvilke problemer kan vi hjælpe med?

På rådgivningskontoret er der ansat psykologer, socialrådgivere, taleog hørepædagoger mfl. Vi kan hjælpe med problemer af vidtforskellig
karakter. Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge, der:
- har tåle- hørevanskeligheder (sen sprogudvikling, udtalebesvær, stam
men ) ,
- har læsevanskeligheder eller andre indlæringsvanskeligheder,

- udvikler sig langsomt på andre områder,
- viser tegn på nervøsitet eller angst,

- er voldsomme i deres affærd,
- er ensomme og har kontaktproblemer,
- har svært ved at følge med i skolen, eller
- har et andet handicap og derfor har behov for særlig bistand eller
støtte.

Det team, som skal hjælpe skolens elvever, består af to psykologer
(Anny Kekker og Kjeld Jakobsen) og skolesocialrådgiveren (Gisli Thordorson) . Vi kommer også på andre skoler i Århus, men træffes så vidt
muligt hver uge på skolen- Skolesekretæren kan oplyse hvornår. Du kan
også ringe til vort kontor på Holmevej 200, tlf 86 27 41 33 (klokken
0800 - 1600).
Hvordan kan vi hjælpe

Gennem samtaler med forældrene og eventuelt barnet/den unge vil vi
forsøge at nå frem til en forståelse af problemerne. Derefter finder vi
- i samarbejde med forældrene - frem til et behandlingstilbud. Vi kan
eventuelt også formidle kontakt til andre institutioner, der kan bidrage
til at løse problemer.
Hvornår skal du henvende dig

Undertiden vil det ikke være forældrene, men andre - f.eks. læreren.
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pædagogen eller lægen - som først opdager, at barnet trives dårligt el
ler har problemer. De vil så - efter samråd med forældrene - henvise
til Skolepsygologisk rådgivning. Men som nævnt kan du som forælder
også henvende dig direkte til rådgivningen.
Desuden kan børn og unge selv rette henvendelse. Under alle omstændig
heder er det jo en kendsgerning, at jo tidligere henvendelsenkommer,
des større mulighed er der for, at vi i fællesskab når et godt resultat.
Gisli Thordorson
Skolesocialrådgiver

Anny Kekker
Psykolog

Kjeld Jakobsen
Psykolog

Talepædagogen
Rundhøjskolen har tilknyttet en tale-hørepædagog, der normalt er at træffe på skolen
fire gange om ugen (r tirsdag) hele skole
året.
Tale - hørepædagogens opgave er, at give
vejledning og undervisning til børn med pro
blemer på det tale og høremæssige område.
Det kan dreje sig om børn, der stammer, eller
der kan være tale om børn med stemmevanske
ligheder (hæshed), læsp, snøvl, utydelige
eller forkert udtale eller problemer
med sætninger o.s.v.
Palle S. Petersen

Til børn med hørevanskeligheder kan der også
gives undervisning i høretræning samt vej
ledning i forbindelse med anskaffelse og brug
af diverse tekniske hjælpemidler.
I perioder kan jeg jævnligt komme i børne
haveklasserne for sammen med børnehaveklasse
lederne at vurdere børnenes sproglige og begrebs
mæssige udviklingsniveau.

Der er afsat faste timer til talepædagogen i
skolens centerklasser.

Forældre, der måtte ønske en drøftelse af deres
barns tale - høremæssige udvikling er vel
kommen til at kontakte mig gennem skolens kontor.
Husk ingen børn henvises til eller behandles af
tale - hørepædagogen uden forældrenes accept.

Palle Steen Petersen
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Tandplejen
- indkalder og behandler 0-18 årige børn
og unge i skoledistriktet. Desuden forestår
klinikken regelmæssig profylakse og behand
ling af beboere på plejehjemmet Egely.
I takt med den øgede tandsundhed har vi ar
bejdet os ind på det, vi kalder sundheds
tandpleje. Vores mål med sundhedstandplejen
er: at gøre den enkelte mere bevidst om eget
tandsæt og hermed mere ansvarlig for egen
sundhed/sygdom. Det er værdifuldt, at foræl
dre nu følger godt med i deres børns tandud
vikling - evt. ved hjælp af det lille mund
spejl med lys, som sælges på klinikken for
kr. 20.

Helle Budtz

Sker der alvorlig tandfraktur af blivende
tænder, er det vigtigt straks at få set på
skaden på tandklinikken. Ituslåede fortænder
kan i reglen genopbygges i plastmateriale
omgående efter uheldet.

Tandregulering, med såvel fastsiddende som
aftageligtapparatur , foretages på alle klas
setrin afhængigt af, hvilken tandstillingsfejl,
der skal korrigeres for.

I 5. klasse undersøges samtlige elever af en
specialtandlæge i ortodonti (tandregulering).
Børn med komplicerede tandstillingsfejl hen
vises til behandling på tandregulerings
klinikken i Tranbjerg. I forbindelse med tand
regulerings - behandlingen foregår der en ud
førlig information til forældre og børn, både
før og efter behandlingen.

Vibeke K. Pedersen

Tandklinikken er åben alle skoledage kl. 8.oo
- 15.00, hvor fredag dog mest er profylakse
dag. Den meget vigtige profylakse består af:
tandbørsteinstruktion, hygiejne/kostoplysning,
krops -og tandbevidsthed, flourlakering og
fissurlakering. Flourskylning er i dag erstat
tet med brug af tandpasta uden mundskylning
med vand bagefter.
Behandlingen foreståes af tandlæge Helle Budtz
Sørensen og klinikassistenterne Vibeke Krog
Pedersen og Ulla Broch.
I er velkommen til at kontakte os på
telefon 86 27 26 64

Ulla Broch
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Skolesundhedsplejen
I skolesundhedsplejen arbejder
og sundhedsplejersken i et tæt
Målet er, sammen med eleverne,
og den øvrige skole, at fremme

skolelægen
samarbejde
forældrene
sundhed.

Der foretages kombineret lægeundersøgelse
og sundhedsorienterende samtale af/med
eleverne i centerklasserne, børnehaveklas
serne, 6. kl. og 9.kl.
Undersøgelserne foretages af skolelægen og
sundhedsplejersken. I de øvrige klasser
undersøger skolelægen eleverne efter behov.
Dette behov kan være på foranledning af
forældrene, børnene, lærere, skolelægen
eller sundhedsplejersken.

Birte Lund

Sundhedsplejersken foretager hvert år syns
prøve samt sundhedsorieneterende samtale
på samtlige elever. Samtalerne kan fore
komme enkeltvis, gruppevis eller i klassen.
Mål, vægt og høreprøver foretages efter
behov
Børn med yderligere behov for undersøgelse/
behandling henvises til egen læge, øjenlæge,
eller til øre-næse-halslæge.

Hvis der er behov for hjemmebesøg, foretages
disse efter samtale med forældrene.
SKOLÆGE Birte Lund: træffes efter aftale

SUNDHEDSPLEJERSKE Lene Godtfredsen :
træffes tirsdag+torsdag kl. 12 - 13
telefon: 86 27 53 45

Lene Godtfredsen

Et enestående tilbud

Ved betaling af 30 kr på vedlagte girokort kan du ikke vinde en million,
men melde dig ind i Forældre- og Lærerforeningen på Rundhøjskolen og
dermed yde støtte til:

Interessegrupper, aftenskolen, hytten i Addit, skolebladet, arrangemen
ter på skolen samt et stærkt forældre- lærersamarbejde.
Vi har ca 65% af skolens forældre som medlemmer, men vi burde kunne
nå 90%.

Derfor støt dig selv og dine børn - meld dig ind nu.
Derfor - gør Rundhøjskolen sjovere - meld dig ind nu.
se næste side
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FOLF

Formand
Jonna Andersen

'Birte Ruby

Suppleant
Else Jægersdorf

Kasserer
Jørgen Hoffmeyer

Vibeke K. Pedersen

Inger Spence

bh. repræsentant
Morten Hyldgaard

Inge Lindrup

Suppleant
Niels Drost

Bestyrelsen mødes hver måned for at drøfte og afgøre løbende sager.
I disse møder deltager desuden:
fra ledelsen
Jørgen Gaarde
fra pæd. råd
Ulla Jordhøj
Per Graversen
fra skolebestyrelsen
Svend J. Svendsen
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Praktiske oplysninger

Lektionerne:
Der bliver kun ringet når ny time starter.
0800
0845
0945
1105
1200
1255
1350

-

Børnehaveklasserne møder

0845
0930
1030
1150
1245
1340
1435

Børnehaveklasserne får fri

Glemte sager
Glemte sager kan afhentes mellem klokken 1145 - 1200 i forgangen til
gymnastiksalen. Dyrere effekter vil blive gemt i skabet overfor lærer
værelset. Henvendelse herom til klasselærer eller idrætslærerne. Mærk
ning af børnenes ejendele er en særdeles god ide.

Emneuqer
Emneuge
Emneuge
Emneuge
Emneuge

1
2
3
4

uge
uge
uge
uge

41
49
11
20

8
3
4
3

-

12
7
8
7

oktober 1990
decemberl990
marts 1991
maj 1991

Skriftlige prøver 9. og 10 klasse: 2-8 maj 1991
Arrangementer

Familiebanko:
Luciafest:
Skolefest:
Generalforsamling FOLF::
Forårskoncert:
Loppemarked:

Datoen bekendtgøres senere
Lørdag den 8 december 1990
Torsdag den 21 marts 1991
Mandag den 29 april 1991
Torsdag den 23 maj 1991
8-10 november 1990

Skolebladet:

Deadlines for indlæg til1 bladet: 25.10.1990, 22.11.1990, 20.12.1990,
24.01.1991, 21.02.1991, 21.03.1991,
18.04.1991, 23.05.1991,
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Færdselsundervisning
Færdselslære er et af de obligatoriske emner, som skal indgå i undervisningen
fra børnehaveklassen til 10. klasse. Det vil sige, at det som regel er klasse
læreren, der tager sig af undervisningen. Dette sker som regel i dansktimerne

eller i klassens time. Færdselslære er også meget brugt som grundlag for et emne

i emneugerne.
Materialet, der bliver brugt, er for størsteparten fremstillet af "Rådet for

større færdselssikkerhed". Dette materiale er under løbende revision så det
altid er tidssvarende.
Straks børnene starter i børnehaveklassen sættes færdselsundervisningen igang.

Undervisningen er både af teoretisk og praktisk karakter, og afsluttes med en

"gå-prøve".
På 2. - 3. klassetrin begynder undervisningen at omfatte cykelregler og cykel
færdigheder. Cykelfærdighederne afprøves på en bane i skolegården.

I 6. klasse afsluttes undervisningen med en cykelprøve, hvor eleverne både i

teori og praksis skal vise deres kunnen. Den elev, der opnår det højeste antal
point, deltager i cyklistfinalen, hvor elever fra de fleste skoler i amtet

deltager. Cyklistffnalen

består foruden teori og praksis også af en behændig

hedsbane, som skal køres igennem.
På 8.-10. klassetrin er der et stort udbud af emnemuligheder. De lægger alle op

til et meget tæt samarbejde med faget dansk. Det kan være emner som: Trafik og

nærmiljø, trafik og ulykker,trafik og alkohol, trafik og dansk m.m.

Der er selvfølgelig vores håb, at denne undervisning i færdselslære gennem hele
skoleforløbet er med til at gøre eleverne til sikre, ansvarsfulde og hensyns
fulde trafikanter.

Jørgen Skaftved

færdselskontaktlærer.
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Skolebiblioteket
Rundhøjskolens skolebibliotek er et sted, hvor elever låner bøger til
brug i deres skoledag og i fritiden.

Vi har ca 15 000 bøger, som fordeler sig på billedbøger, småbørnsbøger
(0. 3. klasse), Skønlitterære bøger (fra 3. klasse), tegneserier og
faglitterære bøger.
Til brug på bibliotektet, altså ikke til hjemlån, har vi en afdeling
med opslagsværker. Det drejer sig om leksikaer, litteraturhistorier,
verdenshistorier osv.

De fleste klasser har en fast undervisningstime i løbet af ugen, hvor
de låner bøger. Derudover kommer eleverne på bibliotektet, når de har
brug for materiale til feks et emne i et orienteringsfag.
En del af dagen er der en skolebibliotikar til stede, som hjælper ele
ver og lærere med at finde de materialer de skal bruge.

Skolebibliotekarerne hjælper også med til at skaffe materialer andre
steder fra. Det er almindeligt at Rundhøjskolen låner materialer, så som
bøger, lydbånd, dias, videobånd mm, ved den kommunale fællessamling i
stedet for at købe dem.

Så er der gang i RUNDHØJ BLÆSERNE igen; men denne gang skal vi ikke
til Finland, men til Norge. Turen Går til Stavanger, hvor vi skal
spille i anledning af Norges Nationaldag den 17 maj 1991.
For nylig har vi spillet i festugen, hvor vi spillede: "Yellow sub
marine", "When I'm sixtyfour" og "Blues for korps".
Hvis nogen har lyst til at begynde at spille, kan de jo altid snakke
med Ebba Hartmann.
I orkestret er vi for tiden 20 - 25 medlemmer, og en del går til un
dervisning for senere at komme i orkestret.

Hilsen
Rundhøj Blæserne
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Rundhøjkoret
Rundhøjkoret (tidligere Rundhøjskolens Forældre- og Lærerkor), der nu
har eksisteret siden skolens indvielse for 23 år siden, er startet på
sin efterårs/julesæson 1990.

Vi mødes hver onsdag klokken 1930 - 2130 i skolens musiksal, hvor vi
synger og har det rart sammen; vi er efterhånden blevet over 60 med
lemmer, men kan godt bruge enkelte herrestemmer - især basstemmer endnu.

Der er ingen optagelsesprøve. Nodekendskab er heller ingen betingelse;
men man skal kunne lide at synge og lære sin stemme! Vi hjælper selv
følgelig til. Der udnævnes en "Vicevært", som tager sig af hvert en
kelt nyt medlem, og der udleveres noder og bånd, hvor de enkelte stem
mer er indsunget, så man selv kan øve sig hjemme, når man har tid og
lyst.

Hvis du efter dette har fået mod på at være med, er du hjerteligt vel
kommen allerede næste onsdag klokken 19;30. Du vil ikke fortryde det!
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du få dem hos
eller

korets formand, Svend Brandt
korets dirigent P Pedersen /

FERIEPLAN
Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 1990/91

(1.

august 1990 -

juli 1991) udgør 167 dage, heri medregnet alle lørdage samt søn- og helligdage.

Sommerferien 1991 begynder lørdag den 22. juni,

således at fredag den 21. juni bli

ver sidste skoledag.

K l/tW

31.

Sommerferie

(lørdag den 23. juni 1990) - søndag den 12. august 1990

Efterårsferie

lørdag den 13. oktober 1990

Juleferie

lørdag den 22. december 1990 - søndag den

Påskeferie

lørdag den 23. marts 1991 -

St. Bededag

fredag den 26. april 1991

1. maj

onsdag den 1. maj 1991

Kristi Himmelfartsdag

torsdag den 9. maj 1991

Fridag

fredag den 10. maj 1991

- søndag den 21. oktober 1990
6. januar 1991

mandag den 1.april 1991

Pinseferie

lørdag den 18. maj 1991 -mandag den 20. maj

Grundlovsdag

onsdag den 5. juni 1991

Sommerferie

lørdag den 22. juni 1991 - (søndag den 11.august 1991)

De nævnte dage inklusive

OK

Ferieplan for skoleåret 1990/91:

1991

Depot Tryk ■ 8270 Højbje

