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I den senere tid har bogstav
kombinationen - SIFU ofte fo
rekommet i dagspressen. Der er 
tale om et såkaldt "teleskop
ord" , idet bogstaverne står for 
Sidst Ind Først Ud. Dette er 
igen det almindligste princip, 
som man anvender, når nedgangs
tider medfører, at der skal fy
res medarbejdere.
Det er ikke kun i skoleverdnen, 
at princippet anvendes; det er 
vidt udbredt på arbejdsmarkedet. 
I Arhus betragtes de godt og vel 
50 skoler som én arbejdsplads og 
SIFU-princippet gælder ansættel
sesforhold i det samlede skole
væsen. Det er på papiret let at 
administrere, giver entydige 
procedurer, og sikrer den enkel
te nyuddannede lærer mod at bli
ve løbet over ende i "rottera
cet" . Således kan der siges me
get godt om SIFU-princippet ud 
fra generelle og overordnede be
tragtninger; men når det kommer 
til den enkelte lærers skæbne og 
til den enkelte skoles forældre 
og børn begynder nogle disharmo
nier at trænge sig på. 
Elevtalsnedgangen fordeler sig 

for det første ikke jævnt på alle 
skoler, og andre forhold kan give 
vidt forskellige ansættelsesbehov. 
På Rundhøjskolen er vi iår i den si
tuation, at vi skal ansætte nye læ
rere. Det er naturligvis en glædelig 
situation; men da SIFU- princippet 
gælder hele byen betyder det ikke, 
at vi dermed kan beholde vor års
vikar, som vi er glade for - næh 
hun skal formentlig ophøre som lærer 
på skolen; mens en som nu er ansat 
på en anden skole (sikkert et dygtigf 
og rart mennekse) mod sin vilje skal 
flytte sin ansættelse til os. Selv 
om skolevæsenet forvalter SIFU- prin
cippet uhyre smidigt og med menneske
lige hensyn, kan urolige forhold for 
børn og klasser og store individuel
le tragedier for de løst ansatte læ
rere ikke undgås. SIFU- princippet 
er nok en kritisk overvejelse værd.

Men nu til noget glædeligt; der byg
ges på livet løs på vor frtitidsord- 
ning, børn bliver skrevet ind og u- 
middelbart før deadline har vi ansat 
en afdelingsleder; hun hedder Ulla 
Olsen, arbejder nu i St. Rygårds bør
nehave og vi glæder os meget til 
det fremtidige samarbejde.
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Nyt fra SKOLEBESTYRELSEN

Skolebestyrelsen har holdt sit første møde, hvor bl.a. forde
ling af "poster" fandt sted:

formand: Inge Daugaard, 
næstformand: Henrik Sørensen.

Desuden fordelte vi skolens klasser imellem os, d.v.s., at der 
i bestyrelsen sidder en forældrevalgt, som meget gerne vil ha
ve en nærmere kontakt med de enkelte klasser i form af delta
gelse i forældremøder, hvor vi dels kan informere om bestyrel
sens arbejde og dels gerne vil møde nogle forældresynspunkter 
omkring skolens daglige liv, således at vi i bestyrelsen får 
et bredere grundlag at træffe vore afgørelser ud fra.

Kontaktpersoner:

Inge Daugaard 1 .b, 2.b, 10.kl.
Jess Mou Andersen 7 .a, 4.b, 8 .b.
Svend Jørgen Svendsen 3.a, 5.a, 8. a.
Richardt Steenshøj 7 .b, 3.b, 6 . a, 6 . b.
Winnie Aborg c. a-■b, c. I-II.
Henrik Sørensen 5.b, 1. a, 9.b, bh.kl.b
Birthe Hjortkjær 2.a, 4.a, 9.a, bh.kl. a

Dette 1. møde bar selvfølgelig præg af en grundig orientering 
for de nye bestyrelsesmedlemmer omkring dagsordenens punkter. 
Fremover vil mange af de principbeslutninger, der blev truffet 
af det gamle skolenævn, selvfølgelig danne baggrund for de 
kommende debatter, men da skolebestyrelsen er tillagt en stør
re kompetence, og da tingene hele tiden videreudvikles, må al
ting revurderes. Vi har valgt løbende at tage principperne op 
og arbejde hen imod at få udarbejdet en principmappe. Den vil 
forhåbentlig i de kommende år gøre det nemmere at sidde i sko
lebestyrelsen, -men primært vil den kunne være med til at pro
filere Rundhøjskolen, så man som forældre vil kunne danne sig 
et klart billede af, hvad det er, Rundhøjskolen står for.

Der blev nedsat et lille udvalg, som skal udarbejde forslag 
til skolebladets fremtid, både med hensyn til form og det 
evigt tilbagevendende problem: økonomi.

Inge Daugaard.
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Det er det rene pip at køre uden hjelm.

Sådan lyder overskriften for den kampagne, som Rådet for Større Færdelssikker
hed netop gennemfører for at få flere børn til at anvende cykelhjelme.
Da man for godt 2 år siden startede en kampagnefor brugen af cykelhjelme, 
gik det meget trægt. Hos børnene var det ikke rigtigt "in" at bruge en 
cykelhjelm, og forældrene var måske ikke helt klar over, hviklen beskyttelse 
barnet opnåede gennem brugen af en cykelhjelm. Dette billede er heldigvis 
helt forandret. Der er på nuværende tidspunkt af året solgt lige så mange hjelme, 
som man regnede med at sælge i hele 1990.

Dette er en meget glædelig udvikling, når man ved, athvert år er mange tusinde 
børn hidtil kommet til skade ved cykeluheld, og i over halvdelen af tilfældene 
er det først og fremmest hovedet, det går ud over. For de 6-10 årige børns 
vedkommende er ca. 60% eneuheld, hvor barnet af forskellige grunde styrter 
med cyklen,
Eb cykelhjelm giver meget stor beskyttelse mod hoved- og hjerneskader, uanset 
hvordan uheldet sker.

Der er derfor mange gode grunde til, at børnene vænnes til at bruge cykelhjelm, 
når de færdes på cykel.

Der fås mange forskellige hjelme i butikkerne,men ikke alle er lige gode. For 
at yde bedst beskyttelse af barnets hoved, skal cykelhjelmen være godkendt. 
Den bedste godkendelse er indtil videre udformet af det svenske Konsument
verket. De godkendte hjelme er forsynet med en lille etiket, hvorpå der står: 
"Utfomad enligt konsunentverkets regler for säkerhet och funktion". 
Denne mærkat sidder da inden i hjelmen. Hjelmen kan også være forsynet med
en af følgende mærkater:

AMWAI.T AV TVH,!, 
TXAHKK

følger oefehtuge 
REWiSUNJER 
FORSKKERfST

Også disse garanterer, at den pågældende hjelm opfylder kravene fra Konsument
verket. Dette er en garanti for, at den virkelig yder den bedst mulig beskyt
telse af hovedet, den dag uheldet er ude.
Køb derfor kun godkendte cykelhjelme!
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Cykelhjelmen kan enten være lavet af blød flamingoskum helt igennem, eller 
være forsynet med en glat og hård skal af glasfiber udenpå. Begge typer giver 
lige god beskyttelse, hvis de er godkendte. Den "bløde" hjelm er som oftest 
lettere end den hårde, hvad der er en stor fordel især for mindre børn. Men 
det vigtigste ved valg af hjelm er, at man synes den sidder godt og er behage
lig at have på.

Cykelhjelmen kan naturligvis også anvendes når barnet løber på rulleskøjter, 
eller står på skateboard. Men hjelmen kan være farlig, hvis den bruges under 
klatring og anden leg, hvor barnets hoved kan hænge fast. Der er desværre 
sket enkelte ulykker, hvor et barn er blevet "hængt” fordi cykelhjelmen sad 
fast i et klatrestativ.
Lad defor aldrig barnet bruge hjelmen ved klatring i træer eller klatrestativer!

Jørgen Skaftved 
færdselskontaktlærer



F O L F aftenskole.

Sæsonen er ved at være slut - men vi starter op igen i septem-
ber -90.
Vi fortsætter med syning, 
Af nye ting tilbyder vi i 
MALING og DRØMMETYDNING. 
Hvis nogen har gode ideer 
gøre at lave hold.

madlavning, yoga og gymnastik.
sæson 90/91 week-end-kurser

eller ønsker kan det stadig

Vel mødt til sæsonen 90/91 
Ulla Jordhøj.

Program sendes ud i august -90.

INTERESSEGRUPPERNE.

i SILKE-

lade sig

Aktiviteterne for i år omkring interessegrupperne er ved at ebbe 
ud, efter en god, lang og lærerig sæson. Vi vil gerne takke alle 
involverede for en god indsats.
Vi er allerede nu ved at være klar til vores næste sæson for in
teressegrupper med div. fag, men er stadig modtagelige for nye 
ideer.

Vi udsender et fyldigt program i august -90.

Vi fortsætter med bagning for 1 • Og 2. klasse
•• 3. og 4.

madlavning 5.-6. og 7.klasse

læder 5.-6. og 7.klasse

småsløjd (nyt)" 3.4. og 5.klasse

formning alle klassetrin

idræt alle klassetrin.



NYT fra ADDIT-RUNDHØJ.

Foråret er over os og ikke mindst over Addit-RUNDHØJ.
Samtlige klasser oplever efter tur dette dejlige sted samt na
turen, der omgiver hytten. En tur til Addit er altid givende.

Lad os værne om hytten og alle de gode værdier vi har og får 
her. Dette kan kun fortsætte hvis vi alle gør en indsats.

Derfor vil vi allerede nu opfordre jer kære forældre/børn til 
støtte det kommende loppemarked, da overskud herfra bl.a. vil 
være støtte for hytten.

Sol, sol kom igen
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FORÅRSKONCERTEN

Tirsdag d.22.maj -90


