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Når dette nummer af "Rundhøj

skolen" er gået i trykken har 
vi indviet vor fritidsordning 
under udfoldelse af hurraråb 

og anden festivitas. 
Byggeriet nåede knap nok at 
blive færdig til skæringsda
toen den 1. aug., og derfor 
blev opstarten noget tumultag

tig - med indretning i nødlo
kaler og så senere indflytning 

i de delvist færdige lokaler. 
Undervejs har projektet været 
igennem både almindelige og u- 
sædvanlige vanskeligheder. Ret 
almindeligt er det vel, at det 
volder vanskeligheder, at ko
ordinere mange faggruppers ind
sats og få en tidsplan til at 
holde. Derimod er det vel ret 
usædvanligt (det må man da hå
be) , at et projekt i den grad 
forhales af ødelæggelser på 
byggepladsen. Som noget af det 
seneste kan nævnes, at samtlige 
fliser, der stod parat til at 
blive Lagt en morgen var knust 
med en stor mukkert !!!??

Vi har ellers oplevet, at ind
brud og hærværk på skolen gen

nem de sidste par år er aftaget 

mærkbart. Så meget desto mere ær
gerligt er det, at når vi ende
lig får noget nyt og flot skal 

det straks hærges. Vi skal alle 
passe på det vi har - nyt som 
gammelt, og jeg vil opfordre 
alle - børn, forældre og perso
nale til at værne om bygninger 

og inventar - f.eks. ved at for

tælle os, hvis der er observe
ret noget usædvanligt.

Nuvel. Dette hjertesuk skal ik
ke overskygge vor glæde ved en

delig at have fået fritidsord
ningen i hus - med alle de go
der, der er fulgt i kølvandet. 
Nye spændende kolleger, samord

net indskoling og afskaffelse 
af eftermiddagsholdet. HURRA - 
for det - og så er der forøv
rigt stadig få ledige pladser 
i ordningen.

Så kan vi iøvrigt så småt be
lave os på, at det er loppemar

kedstid. Vi er allerede godt i 
gang med de indledende øvelser, 
som skrider planmæssigt frem. 
Organisationsplanen er ved at 

være færdig, og det med stor 
glæde at vi konstaterer, at så
vel gamle veteraner som helt nye 
rekrutter har kastet sig over op
gaverne med ildhu og et humør, 
som gør det til en fornøjelse 
at være med.
Der er brug for mange hænder, 
der er bud efter Jer også...



NYT FRA BESTYRELSEN
7i ønsker alle elever, forældre og personale held og lykke med der nye 
skoleår. Et særligt velkommen til alle nye elever, rorældre og personale. 
7i håber, I vil komme til at befinde jer godt på Rundhøjskolen.

Skolebestyrelsen har nu fungeret siden den 1 april 1990. Det er min vur
dering, at vi som forældre har et udmærket samarbejde med såvel elever, 
ledelse og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Det er en helt ny ver
den, man som nyvalgt forælder skal have indblik i. Det er spændende og 
udfordrende at være med til at løse mange af de opgaver, som allerede nu 
er lagt ud til selvforvaltning på skolerne, og mange flere konti vil helt 
sikert blive sendt ud til administration på den enkelte skole i den nærmes
te fremtid. Som det er fremgået af dagspressen, har nogle skolebestyrel
ser fundet det for overvældende med de mange store sager i tykke rapporter, 
som vi blev præsenteret for, næsten inden vi tiltrådte. Også vores egen 
bestyrelse har protesteret til skoleforvaltningen og bedt dem bearbejde/ 
forkorte noget af materialet og ikke mindst gi'os lidt længere frister, 
end sædvanen er idag.

Skolebestyrelsen skal jo ikke mindst være med til at fastlægge en lang 
række principper for skolens arbejde. Det er meget spændende at være med 
til, og det skulle overordnet munde ud i en formuleret målsætning for 
Rundhøjskolen.

For at vi som forældrerepræsentanter kan være med til at påvirke debatten, 
er det yderst vigtigt, at vi har en nær kontakt til forældrekredsen - så 
ring til os, hvis I har noget på hjerte og har ønsker til, hvordan I me
ner, skolen skal være med til at forme jeres børn og give dem en god bal
last med i tilværelsen.

Vi har en forholdsvis lille skole, og når jeg færdes på skolen, fornemmer 
jeg, at stort set alle eleverne kender hinanden - fint hvis vi kunne over
føre dette til også at gælde forældrene.

Der findes mange aktiviteter, som på forskellig vis er med til at skabe 
liv omkring skolen: forårskoncert, bankospil, luciafest, eftenskole fri
tidstilbud, et varieret musikliv, FOLF, loppemarked og meget andet. Det 
lyder af meget, men det kan aldrig blive for meget.

Bestyrelsen vil ikke sætte sig ned og udarbejde principper for alt fra 
en ende af. Vi vil stille og roligt udarbejde principper når og hvor vi 
finder det formålstjenligt. Sulle I som forældre ønske, at vi tager en 
bestemt ting op til overvejelse, så gi' os meget gerne et praj.

7i har fordelt skolens klasser mellem os, så hver klasse har sin kontakt
person i bestyrelsen, men I er selvfølgelig velkomne til at ringe til 
alle, og vi deltager meget gerne i klassernes forældremøder.

Listen over kontaktpersonerne er optaget på næste side.

Inge Daugaard



KONTAKTPERSONER

Liste over skolebestyrelsens medlemmer med anførsel af de klasser 
som de pågældende er kontaktpersoner for.

Inge Daugaard (formand), Ryslingevej 26, tlf nr 86 - 14 15 50: 
klasser 2b, 3b.

Henrik Sørensen (næstformand), Rundhøj Allé 66, 1 th, tlf nr 
86 - 15 73 58:
klasser: bhb, Ib, 2a og 6b.

Svend Jørgen Svendsen, Holme Parkvej 214, tlf nr 86 - 27 9 3 15 : 
klasser 4a, 6a og 9a.

Richardt Stenshøj, Ejbyvej 9, tlf nr 86 - 11 59 14 
klasser 4b, 7 og 8b.

Kirsten Siegel, Eghovedvej 22, 8340 Malling, tlf nr 86 - 93 37 99 
klasser Ca-b, CI-II.

Birthe Hjortkjær, Forsythiavej 5, tlf nr 86- 27 09 64, 
klasser: bha, la, 3a, 5a.

Jess Mou Andersen, Marslevvej 10, tlf 86 - 11 25 53, 
klasser: 5b, 8a, 9b.



Rundhøskolens tilbud om instrumentalundervisning

Skoleåret 1990/91

Blokfløjte 
begynderhold, især for elever i 2. - 3. klasse. Eleven må selv købe 
fløjte (barokgreb - ca 50 kr).
1 lektion pr uge.
□er betales et engangsbeløb for noder.

Blokfløjte
Viderekomne/sammenspil. Større fløjter (alt, tenor, bas) kan i nogen 
udstrækning lånes på skolen.
1 lektion pr uge.

Violin
Begynderhold. 2-3 elever. For elever fra 3 klasse og ældre.
1 lektion pr uge.
Oplysning om betaling og lån af instrument hos E.H.

Vio1 in
Viderekomne. Undervisning og/eller sammenspil. 
1 lektion pr uge.

Messing
Begynder. For elever fra 3 klasse og ældre.
1 lektion pr uge.
Oplysning om betaling og lån af instrument hos E.H.

Rundhøj Blæserne
Sammenspil for børn og unge messingblæsere.
Hver torsdag kl 1830 - 2030 på skolen.
Oplysning om betaling og lån af instrument hos E.H.

Alle holdene undervis/ledes af Ebba Hartmann.
Elever, som er interesseret i at starte med musikundervisning i 
det kommende skoleår kan kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Ebba Hartmann
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TILBUDSAVIS O ÅRGANG 90-91 ) GRAT1

Byens bedste ungdomsskole
udtaler afdelingsleder Per Graversen
.'ølkommen til byens oecste ung- 
□omssKOie. 223 elever i siaste 
season tog ikke teil. På Runohøi- 
sKOien navae vi kun 84 eiever i 
3.-10. Klasse, men nar ae møate 
raistærKt oo og tik falge af en 
masse gamte eiever og en 
mængde uaefra fuigte troo, sa 
oiøv aet til 223 etever.
-ier skal aet nævnes, at vi navae 
• eiev fra USA. : eiev fra Canaaa 
ag 3 eiever fra Australien. nva' 
siger i sa?
Vi nar ovens ædste lærere og 
masser af soænaenae fag at til- 
□yde aig i aen Kommenae sæson, 
æs oiot nete taglisten.
-ivaa mea at tage mea vudmarks- 
noiaet oa kanotur i oaemarxen 
jnaer oarake romoia? Eller 
:a' mea moto-cross og boogy- 
□artrng til motonøo? Med fisKe- 
notaet oa eneafangst?
Mea fotonoidet oa fotosafan ? 
Eller mea arkæoiogmoidet oå 
agt etter oiasager? o.s.v. o.s.v. 
Dernæst er aer muiignea for 
masser af stille gøremål. 
Tænk blot oa silkemaling efler 
oorcetænsmaimg.
Er du teknisk betonet, så er eiek- 
ironik og EDB maske sagen? 
Har au store faglige amoittoner. 
sa g»aer eet matematik, fransk 
ener maske laon? Er au fiks oa 
Engrene sa orøv moaeibygnmg, 
ungt tot ener 
/ærxsteasunaervtsnmg ? 
Der er mange tiere mungneaer. 
men tai mea aine toræiare og 
Kammerater, uafvid inameidei- 
sesKonec nuragst muiigt 
• og vær mea fra starten.
>1 lover cig en soænaenae 
sæson i Ovens oeaste 
jngaomsskoie - vi har 
•ammerne - 'esten er 
□o til cig seiv.

Klubben 
mangler 

piger
Klubleder Ole Aakjær 

ønsker aktiv 
elevdeltagelse

Alle ungaomssKOieeiever er VELKOMNE 
A.U.K.. ner er rammerne til en goa ungaoms- 

SKoieKiuo. men vi mangier meget aktiv meama- 
•yaeise tra medlemmerne. KKe mmast oigerne. 

vi er åbne for ane 
muuge og umunge 

-□son og ;aeer ’■!
-ve arrangementer. 

SKai oare Komme

/i vil gerne tortsæt- 
■ø istanasætteise ar 

-luoiokaiet i øen 
• ommenae sæson.

øg også ner Kan 
:u/l få stor 'natlvoei- 
>e oå moKøo cg ma- 

'Sining.
<om nea i KiuDoéh 

oa mcmeideises- 
aneneme og meia 

:ig i ce aKtives 
■æKKer. '.ei moar. 

Die AaKiær.



Manaag Matmatik' Per Jørgensen '4.45 - 16.15
Manaag -ransK' 3oatl Fricn ’4.45 - -6.15
Manaag Porcelænsmaling ^reoen Gioggengieser -5.30 - -8.05
Manaag Porcelænsmaling Preoen Gioggengieser '8.30 - 21.05
Manaag -isKen Søren Stougaara - 8.30 - 21.05
Manaag Setvforsvar/oiger Gert Nielsen -8.30 - 19.40
Manaag Setvforsvar/drenge Gert Nielsen 20.00 - 21.10
Manaag Dataiære 3enny Sørensen -8.30-21.05
Manaag Peiseroroeredelse/Poien rreae Jørgensen 18.30 - 21.05

De med 'mærxeae fag Kan erter artaie mea eieveme flytte møaetidsounKt.

Tirsaag Peiseforaereise østng Oert Nieisen -5.00 - 17.30
. irsoag 3oogy-cartmg -•nn A tterm an n ■5.00 - 17.30
i irsoag zieKtronik Aksei «ensen 8.o0 - 21.05
Trsaag Soænaenae maa Ole AaKjær *8.30 - 21.05
Trsaag Porcelænsmaling Pæoen GI. •8.30 - 21.05
Tirsdag Moaeibvgnmg Søren Stougaara '8.30 - 21.05
Tlrsaag
Tirsdag

VilamarKd) °er «ørgensen
og Finn «ægersdorf

18.30 - 21.05

Tirsdag Vildmark(2) Per Graversen •8.30 - 21.05

Onsaag VærKsteasunaervisning 
- træ og metal

Poui Petersen 18.30 - 21.05

Onsdag Moto-cross Lars Hauser •8.30 - 21.05
Onsdag Ungt toi Ulla Lorahøi •8.30 - 21.05
Onsdag Silkemaling areoen GI. ■8.30 - 21.05
Onsaag "oto-meoie Sirtne Stilling •8.30 - 21.05
Onsdag ArKæiogi Per Graversen •8.30 - 21.05

Torsdag Soogy-caning “:nn Attérmann •5.00 - '7.30
Torsdag Motion/stvrKe Ole AaKjær -5.00 - -7.30
”orsaag _atin' Oorte Langaaile •5.00 - -7.30
Torsaag Soeciai aansK* 3ent Maintz ■5.00 - -7.30
orsaag <nailenkøreKon _eif Micneisen ■6.00 - -8.30

"orsaag Musik/samsoii =boa Hartmann '8.00 - 21.20
”orsoag " ■‘Iseforoereoeise/Lonoon Mananne Møner ■8.30 - 21.05

Skiftende idrætsonentenng 
ugedage

3er „argensen Efter aftale



FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN 
PA RUNDHØJSKOLEN

Tilbyder i sæsonen 1990/91 - Fritidsundervisning i henhold til Fritidsloven.

INTERESSE- AFTEN
GRUPPER SKOLE

VED VED

VIBEKE KROGH PEDERSEN ULLA JORDHØJ

TLF. 27 29 66 TLF. 11 62 41



INTERESSEGRUPPER 
PA RUNDHØJSKOLEN
For alle børn i lokalområdet fra 1. klasse og opefter.

Vi tilbyder i år et meget fint og alsidigt program.

Hvis du ikke finder det du lige har lyst til, 

men har nogle nye ideer, så vil vi gerne høre fra dig/jer.

Mini sløjd:
Tirsdag eller torsdag kl. 15-17. 
(1.-5. klasse).
Alt lige fra vindmøller, stærerkasser 
til sæbekassebiler og meget andet. 
Instr.: Niels Drost

Formning:
Tirsdag kl. 15-17.(1 .og 5. klasse).
Her er muligheden for alt kreativt 
- fra kartoffeltryk, stofmaling, glas
maling, stofkranse og meget mere.
Instr.: Karin Petersen.

Bagning:
Mandag kl.15-17.(1.og 2. klasse). j
Alt i bagning fra småkager til hele | 
bradepander, roulader og forskellige , 
småretter. I
Instr.: I

Bagning:
Onsdag kl.15-17.(3.og 4. klasse).
For lidt øvede 'bagerbørn'.
Instr.: Søren Colstrup.

Madlavning: 
Onsdag kl.17-19. 
(5. - 6. og 7. klasse).
Madlavning/bagning. 
Instr.: Søren Colstrup.

i

i
I
I 
I 
j

Idræt:
Onsdag kl.15-16.(1.og 2. klasse).
Onsdag kl. 16 - 17.
( 3.-4.-5. og 6. klasse).
Alt fra gymnastik - dans - freestyle I 
til show dance.
Instr.: /Pernille

Idræt:
Fredag kl. 15 - 16.
(3.-4.-5. og 6. klasse).
Gymnastik - boldspil - badminton.
Instr.:. Lars Jeppesen

Vi starter i uge 37 (10.-14. september).

Indskrivning mandag den 3. september kJ. 15-17. (20 kr.- sep - dec



ÅRHUS 
SKOLE 
BIO 
-en filmklub for 
børn og unge

11.000 FORVENTNINGSFULDE BØRN OG UNGE I BIFFEN! 
ÅRHUS SKOLEBIO starter sin 35. sæson.

Så snart skoleåret begynder efter sommerferien er Århus sko
lebio klar med sit program for sæsonen. I år i nyt flot 
format og et program som efter vores mening overgår de sid
ste års ellers meget flotte filmtilbud.
Det er efterhånden lykkes os at være så aktuel med filmene, 
at vi kan præsentere dem kort tid efter, de har haft 
premiere i biograferne. I år er vi således stolte over at 
kunne vise nogle af de bedste danske spillefilm fra 89/90: 
"Lad isbjørnene danse" og Erik Clausens "Tarzan Mama-Mia", 
"En verden til forskel" og den meget roste "Miraklet i 
Valby". Fire film, der har været lyspunkter og store 
succeser i en ellers trist dansk filmproduktion, når man ser 
bort fra "Dansen med Regitze". Men ikke kun fra den danske 
produktion har vi hentet absolutte topfilm af nyere dato. 
Mesterinstruktøren Ridley Scotts "Black Rain" fra foråret 
1990 vises sammen med mesterværket og kultfilmen: "Blade 
Runner".
Også den franske instruktør Jean-Jacques Annauds film "Bjør
nen" og kæmpesuccesen "Rain Man" glæder vi os meget til at 
vise,ligesom de øvrige film (på vores program),der alle le
ver op til Århus skolebios formål: at tilbyde underholdende 
kvalitetsfilm indenfor forskellige genrer til billig pris. 
Filmene er udvalgt, så der bliver rig mulighed for at grine, 
gyse, græde, betages, imponeres - kort sagt masser af gode 
timer i biografen. Men det er også vigtigt, at filmene hen
vender sig til de pågældende klassetrin, da der er stor 

vender sig til de pågældende klassetrin, da der er stor 
forskel pa børn og unges biografvaner og filmkendskab. Pri
sen for en serie på 5 film er 75 kroner.



Efter nogle år, hvor video dominerede børn og unges film
forbrug, er det glædeligt, at interessen for at se film i 
biografens mørke sammen med sine kammerater er stigende. Det 
gælder ikke kun til Århus skolebios forestillinger, men også 
de almindelige biografbesøg. Biografernes billede og ikke 
mindst lyd tiltrækker de unge mennesker - filmoplevelsen 
styrkes.
Det er vigtigt for Århus skolebios bestyrelse at leve op til 
ønsket om at styrke film og biografoplevelsen, derfor er det 
os magtpåliggende at gøre meget for at formidle filmene - at 
fortælle om filmenes kvaliteter - om instruktørerne og skue
spillere, fotografer m.m Det er vigtigt, at filmoplevelsen 
fastholdes. Derfor glæder vi os til at byde velkommen til 
endnu en sæson i ÅRHUS SKOLEBIO. Sæsonen starter 24. septem
ber, og vi viser film hver eftermiddag mandag til fredag kl. 
16 frem til 1. april 1991. Filmene vises i PALADS og MALLING 
BIO.

Sidste tilmeldingsfrist er TIRSDAG D. 4. SEPTEMBER. 
Tilmeldingen kan afleveres til din klasselærer eller til 

undertegnede kontaktlærer.

71 SES I BIOGRAFEN.

Hans Peter Mehlsen 
kontaktlærer



Aftenskolen i Lokalsamfundet
TILBYDER I SÆSONEN 1990/91 FØLGENDE: _

SYNING:
72 timer.
Instr.: Ulla Jordhøj.
Mandag kl. 19.00 - 21.45.
PRIS: 350.-

Som noget nyt tilbyder 
vi week-end 

kursus.

SILKEMALING:
MADLAVNING:
60 timer.
Instr.: Steen Jørgensen.
Mandag kl. 19.00 - 21.45.
PRIS: 350.-

YOGA:
30 timer.
Instr.: Sonja Brandt.
Mandag 18.00 - 20.50.
PRIS: 200.-

MOTIONS- 
GYMN ASTIK:
30 timer.
Instr.: Jette Andersen.
Mandag kl. 16.00 - 16.55
Mandag kl. 17.00 -17.55
Mandag kl. 18.00- 18.55
Mandag kl. 19.00 -19.55
PRIS: 190.-

DRØMME
TYDNING: 
20 timer
Instr.: Susanne Gaarde 
Tirsdag kl. 19.00-20.50 
PRIS: 100,-

20 timer
Instr.: Preben Gloggengisser
Fredag 26. oktober
Lørdag 27. oktober
Fredag 9. november
Lørdag 10. november
PRIS: 150,- + materialer

Alle fag foregår på Rundhøj
skolen. Vi starter i uge 37 
(10.- 14. september).
Telefonisk tilmelding i uge 36 
på telefon 8611 62 41 
eller 86 27 29 66.
Eventuelt første mødedag.

DEADLINE FOR NÆSTE NR. 20 . sept.


