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Skoleåret 1989 - 90 rinder på 
hæld, og det blev skoleåret, hvor 
der skete mange nye og navnlig po
sitive ting for Rundhøjskolen. 
Et omdrejningspunkt i mange af de 
nye initiativer er fritidsord
ningen, som åbner den 1. august, 
altså før skolen starter på det 
nye skoleår.
Staben i fritidsordningen består 
udover afdelingsleder Ulla Olsen 
af stedfortræder Carsten Larsen, 
assistent Gitta Andersen samt as
sistent Søren Riemer. Herudover 
deltager børnehaveklasselederne i 
arbejdet.
Med fritidsordningen blev det mu
ligt at starte samordnet indsko
ling, så vi for det første afskaf
fer eftermiddagsholdet,og for det 
andet giver mulighed for, at bør- 
nehvaklasserne og 1. - 2. klasser
ne får mere med hinanden at gøre 
i hverdagen.
Selv om Pia- Lill ofte klarer det 
umulige, har vi ikke villet for
lange,at hun skulle læse to klas
ser på én gang. Vi har derfor an
sat Vibeke Nørlem Christensen som 
anden børnehaveklasseleder. 

løvrigt skal vi i det kommende sko
leår tage imod 3 nye medarbejdere - 
Marianne Berg skal være lærer på sko
len med mange timer i indskolingen. 
Helle Toft Andersen skal læse en del 
timer i hjemkundskab, 4. kl og ar
bejde med fremmedsprogede elever. 
Palle Malling skal arbejde med reg
ning/ matematik, fysik/ kemi, idræt 
og orienteringsfag.
Til alle de nye kolleger siger vi 
hjertelig velkommen - vi glæder os 
meget til samarbejdet.
Det er en lidt usædvanlig situation, 
at vi kan byde så mange nye ansigter 
velkommen i Rundhøjskolens stab, og 
vi må da desværre også notere os, at 
listen over folk vi har taget/ skal 
tage afsked med er endnu længere end 
volkomstlisten.
Ole Østerby Olesen har efter 22 års 
ansættelse på Rundhøjskolen søgt 
forflyttelse, og starter en ny ger
ning på en anden af byens skoler. 
Hanne Bødikers ansættelsesforhold 
hører desværre op mod såvel hendes 
som vort ønske - hvilket skyldes det 
i sidste nummer omtalte SIFU- prin
cip. Arne Bruhn og Merethe Lykke har 
begge søgt orlov for at prøve en an
den metier end lærergerningen i fol
keskolen. Lone Duus, det faste holde
punkt for vore elever i de små center 
klasser, må søge andre græsgange på 
grund af omrokeringer, når Poul Bar
slev vender tilbage fra årskursus med 
friske kræfter.
Vi ønsker jer alle held og lykke ude 
i den store verden - og tak for vel
udført dåd til alle - GOD FERIE !
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skolebestyrelsen

Den 23/4 var vi 4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer til møde med 
Thorkild Simonsen.
Sammen med andre nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer var vi invite
ret til mødet med overskriften: "Principper - hvad er det?" - me
get aktuelt, idet skolebestyrelsen fastsætter principper for sko
lens virksomhed.
Principper skal i denne forbindelse opfattes som RAMMER. Skolebe
styrelsen skal altså udarbejde rammer, som skoleledelsen skal udfyl
de. Det er bestyrelsens opgave at lave så præcise, men rummelige 
rammer, at det også er muligt for skoleledelsen at udføre sit ar
bejde indenfor rammerne.
Thorkild Simonsen fremhævede derudover vigtigheden af, at vi i be
styrelsen lærer hinanden at kende. Dette tillægges stor betydning, 
for at vi får så åben og positiv en debat som mulig.
Han anbefalede desuden, at vi i planlægningen af skolernes fremtid, 
har med i vore overvejelser, hvilken indflydelse det indre marked 
fra 1992 kan få.
Hvordan drager vi bedst og størst udbytte heraf?

Birte Hjortkjær.

3



Rundhøjskolens 
Forældre- 
og lærerforening

Endnu et skoleår er nu gået, og det giver anledning til at kikke 
både bagud og fremad.

I det forløbne år har vi haft travlt med aftenskolen for voksne på 
Rundhøj, og med elevernes interessegrupper i bagning, madlavning, 
læder, ler, violinspil og idræt. Over 100 elever har nydt godt af 
disse eftermiddage, hvor dygtige instruktører og lærere har gjort 
et stort arbejde.
FOLE har igen i år bestemt sig for at give Addit-Rundhøj 12.000 kr. 
til klassernes ture til lejrskolen i det midtjyske. Vi ved, at bl.a. 
dette beløb er et nødvendigt tilskud,for at hytten skal fremstå så 
attraktiv og pæn,som den gør. Til efteråret afholder Rundhøjskolen 
loppemarked i Arhus, og måske skal en del af dette overskud bruges 
til vedligeholdelse af eller nyindkøb til hytten.
Folf's 25 års jubilæum blev festligholdt tidligere på året, og vi 
ser nu frem til skolens 25 års jubilæum i efteråret 1991.
I april afholdt FOLF sin årlige generalforsamling, og bestyrelsen, 
som blev valgt for perioden 1990-91, ser således ud: 
formand Jonna Andersen
næstformand Inge Lindrup
kasserer Jørgen Hoffmeyer
sekretær Else Jægersdorf

Birte Ruby
Vibeke Krog Pedersen
Inger Spence
Niels Drost

lærere Ulla Jordhøj
Per Graversen

ledelse Jørgen Gaarde
skolebest.medl. Svend Jørgen Svendsen inviteres til alle vore møder.
I dette forår har en trofast "medarbejder" ved Rundhøjskolen sagt 
sine stillinger op. Det drejer sig om skolenævnsmedlem, FOLF-best. 
medlem og skoleblads-redaktør ELLY PETERSEN. I mindst otte år har 
hun tilbudt skolen sin utrolige arbejdskraft og sit enorme engage
ment. TAK til Elly for alt hvad du har givet os og skolen.
FOLF ønsker elever, forældre og lærere en rigtig god sommer og på 
gensyn til august, hvor vi udkommer med program for både aften
skolen og interessegrupperne. GOD SOMMERFERIE

Venlig hilsen Jonna Andersen.



Lørdag d. 10.marts kl. 6 om morgenen tog RUNDHØJBLÆSERNE 
til Als. Vi kørte i bus derned og blev så hentet igen om 
søndagen. Vi blev privat indkvarteret - det var sjovt!!! 

Ellers spillede vi det meste af tiden på en skole i Nord
borg.

Vi tager også på masser af andre ture - men hør nærmere 
om det efter sommerferien.

Ii Søren Ruby
Rundhøjblæserne.

I
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Samarbejdet er måske ikke 
så indviklet endda

...I grunden, er det måske ikke så indviklet 
det der med forældresamarbejde 
måske ska man bare huske 
at forældre mest er forældre 
og at forældre har en lidt sygelig 

forkærlighed for deres børn
så hvis man tar det i betragtning 
ka man faktisk nå ret langt 
sådan er der så meget 
i betragtning skal man osse ta 
skilsmisserne
skifteholdsarbejdet
den hjemmegåendes neuroser
de udearbejdendes dårlige samvittighed 
arbejdsløshedsspøgelset 
ensomheden
og lærernes alt for få timer til forældre

samarbejdet 
men hvis nu lærerne husker 
at forældre er forældre 
og forældre husker
at de fleste lærere sådan set vil deres 

børn det godt
så ka vi nok mødes og arbejde helt godt 

sammen
vi ka bare så godt li vores børn 
husk det nu

Charlotte Strandgaard 
(uddrag af brugsdigt)
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o
Ar En a

tak til 
koret for en god sæson. 
Vi ønsker alle en rigtig god ferie, 
og vi mødes igen: 

Onsdag d. 29- august 
kl. 19.30.

Venlig hilsen 
Peter Pedersen.
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