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Lørdag d. 24/3 var en festligt 
klædt skare mødt op i Rundhøj
skolens lærerværelse i anled
ning af Forældre- og lærerfor
eningens 25 års fødselsdag.
Det blev til mangt et glædeligt 
gensyn med gamle medkæmpere i 
Rundhøjskolens sag. Der gik ik
ke mange engle gennem lærer
værelset den formiddag, til 
gengæld fyldtes rummet af gen
synsglæde, smil, latter og go
de ønsker for fremtiden.
For mig personlig var det en 
stor oplevelse at møde pione
rerne, og få sat ansigter på 
noget af det erindringsgods, 
som lever i overleveringen her 
på skolen.
Der skal lyde en tak for taler
ne og den opbakning til FOLF's 
arbejde, som de mange små og 
store betænksomme gaver er ud
tryk for.
Jeg skal i samme åndedrag ud
tale håb om, at denne opbak
ning bliver ligeså synlig og 
konkret, når vi den 30/4 mø

des til generalforsamlingen. 
Det daglige arbejde er nemlig 
ligeså festligt som jubilæet. 
Så altså herfra et "Tak for 
sidst og vel mødt til general
forsamlingen" .

Så skal jeg lige i forbifar
ten nævne, at vi allerede nu 
tager hul på forberedelserne 
til endnu et jubilæum - nemlig 
Rundhøjskolens 25 års jubilæum, 
som jo paradoksalt nok ligger 
efter Forældre- og Lærerfore
ningens jubilæum.

Men nu til noget helt andet: 
Byggeriet til skolefrtidsord- 
ningen starter umiddelbart ef
ter påske, og tidsplanen hol
der . Vi har annonceret stillin
gen som afdelingsleder ledig, 
og er godt igang med ansættel
sesproceduren. I uge 16 sender 
vi brev ud til alle, som har 
mulighed for at få plads til 
deres barn i fritidsordningen, 
og i ugen efter holder vi ind
skrivning til fritidsordningen 
på skolen. Jeg skal nævne, at 
skolenævnet har søgt om, at åb
ningstiden i fritidsordningen 
forlænges med i time pr. dag. 
Dette medfører, at forældre
betalingen stiger med 30,- kr 
pr. måned til 500,- kr (pr. 
1/3 - 1990) .
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Højbjerg den 29-3-90.

FORÆLDREogLÆRERFORENINGEN
GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til foreningens årlige generalforsamling

Mandag den 30 april 1990 kl. 19.3o

på skolens lærerværelse.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning fra foreningen

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Beretning og regnskab for stiftelsen Addit/Rundhøj

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

7. Valg af 3 styrelsesmedlemmer til Addit/Rundhøj

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Som medlem af forældre- og 1ærerforeningen vil man have adgang 
mod forevisning af medlemsbevis (girokvittering) for 1989/90

Ved r. punk t 8 :
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indgives til formanden Jonna Andersen, Næs byvej 1 3 , 8270 Højbjerg 
en uge før mødet, d.v.s. senest den 23 april 1 990.

Med ven 1 i g hilsen 
Ses ty reis en

Foreningen vil servere en kop kaffe ved mødet.



* skolefest*

Skolefesten torsdag d.22-3-90 forløb fint.
Jørn Skovsgård bød velkommen og fortalte lidt om aftenens program. Derefter 
var det Jonna Andersen som fik ordet. I anledning af FOLF's 25 års jub. 
havde foreningen besluttet at uddele en pris til en klasse. Prisen uddeles 
hvert år og gives for trivsel og miljø i klassen. Dette års vinder blev 5B, 
som modtog et billede med en lille sjov historie om en madpakke,som efter 
mange og trange strabadser ender i hænderne på en helt uforstående neger. 
FOLF havde desuden besluttet at give is og sodavand til alle elever ved 
festen, hvilket bragte jubel.
Efter uddelingen opførte 5B, "Klovneland overgiver sig aldrig", som var et 
sjovt stykke,med masser af flotte lys og lyd effekter,og ikke mindst nogle 
fremragende skuespillere.
Derefter var der en kort oprydning inden ballet var åbent og man var klar 
til at træde dansen til musik af "The Counters". Festen sluttede kl.23.00 
og det var nogle glade, trætte og svedige elever der gik hjem i seng.

Inge Lindrup.

FOLF vil gerne sige farvel til det afgående skolenævn og TAK for frodigt 
samarbejde gennem årene.
Samtidig vil vi sige VELKOMMEN til den nye skolebestyrelse, og håbe på 
et stadigt tæt og udbytterigt samarbejde i årene fremover.

På FOLF'S vegne 
Inge Lindrup.



FORÆLDRE-OG LÆRER

FORENINGEN

I anledning af FOLF's 25 års jubilæum, blev der lørdag d.24-3-90 holdt 
reception på lærerværelset, hvor der blev budt på kaffe, rundhøjstykker, 
hjemmebagt kringle samt en enkelt GI.Dansk. Rundhøjblæserne var med til 
at gøre dagen ekstra festlig og gav adskillige smagsprøver på deres 
store repertoire, hvilket vi siger dem mange tak for.
Det blev en dejlig formiddag, ca 100 var mødt op for at ønske tillykke. 
Elly havde lavet et kæmpe detektiv arbejde for at finde frem til alle 
"gamle" medlemmer af FOLF. Det lykkedes at få fat i næsten alle, og 
mange mødte op for at ønske tillykke.
Der var gaver, blomster og telegrammer til foreningen, og vi vil benyt
te lejligheden til at sige tak til : Gamle FOLF medlemmer, skolenævn, 
kaffedame, mælkedame, "tandlæger", lærerer, Gunhild og Niels Cramer, 
Dora, Lisbeth, pedel, rengøringsdamer, Rundhøjblæserne. Ungdomsskole og 
klub, "Hold af Holme", Karen og Steven Cading, Addit Rundhøj, Henning 
Jørgensen, Kirsten Hald, Skolevæsen, samt tak til alle som mødte op 
var med til at gøre dagen festlig.
I dagens anledning havde FOLF søgt Danmarks Samfundet om en fane. Det 
blev bevilliget, på trods af den korte frist, idet man ikke tidligere 
havde hørt om en Forældre og Lærerforening, som havde bestået i 25 år. 
Fanen blev overrakt af formanden for Århus afd. Boye Larsen og Lise 
Schmith. Den officielle overrækkelse sker i Domkirken d.15-6-90 ved 
den årlige flagfest.

Inge Lindrup.
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NYT FRA SKOLEBESRYRELSEN.

Velkommen til den nye skolebestyrelse.

På valgdagen var der en fin stemning og stor forældretilslutning. 
Stemmeprocenten lå på 42,9 S - en flot opbakning til den nye sko
lebestyrelse, som får følgende sammensætning:

Winnie Aborg (repr. for centerklasserne) 
Jess Mou Andersen 
Inge Daugaard 
Birte Hjortkjær 
Richardt Stenshøj 
Svend Jørgen Svendsen 
Henrik Sørensen.

Den nye bestyrelse, som desuden består af 2 lærere, 2 elever og 
skolelederen, får mange og spændende opgaver at give sig i kast 
med. Ud over den interne arbejdsgang, som med den nye skolesty
relseslov ændres en del i forhold til det gamle nævn, vil nogle 
af de første punkter på dagsordenen være: Skolefritidsordninqen, 
som åbner ved starten af det nye skoleår, og den "samordnede ind
skoling" , som skal omfatte de nye børnehaveklasser, 1. og 2. 
klassetrin.

Farvel fra nævnet.
Det "gamle" nævn ophører pr. 31/3 og vil hermed gerne sige tak 
til alle elever, forældre og skolens personale for et godt sam
arbejde. Det har været spændende at være med i arbejdet og har 
givet mange diskussioner og en fin indsigt i skolens hverdag.
Mange emner har været på dagsordenen i de 4 år, det nuværende 
nævn har deltaget i beslutningerne. Enige har vi selvfølgelig 
ikke altid været, men netop forskellige opfattelser af, hvilke 
værdier vi ønsker at give vore børn, giver en frugtbar menings
udveksling, der stort set altid munder ud i et forslag, som 
alle kan være med på.
Vi ønsker den nye skolebestyrelse held og lykke med arbejdet.

Inge Daugaard.
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Torsdag 22/3 udsendte 4.a et skoleblad, som hed "4.a's skole
tidende". Men desværre fik kun 1. 2. 3. 4. 5.klasserne bladet, 
for det kostede for meget at give hele skolen.
Men det skal du ikke være ked af. For det kan være, det bliver 
din tur næste gang.
I bladet kunne man læse om :Krim., nyheder, annoncer og spcrt, 
og så kan du også have det lidt sjovt, for der er også: tegne
serier, vitser og konkurrencer.

Det tog to uger for os at lave 4.a's skoletidende. Så vi i 4.a 
håber, at det er smaddergodt. - Det opstod en dag, hvor vi skul
le til at lave i Sprogkikkerten, hvor der var en side om, at 
man selv kunne lave et skoleblad. Så det gik vi i gang med, og 
vi kaldte det for

4.a's SKOLETIDENDE.

Om SKATEBOARD.

Skateboard er en god sport, men den er farlig. - Der sker mange 
skader. Tit går det så galt, at de får kraniebrud, men det 
sker for det meste kun til verdensmesterskaber. - Men det kan 
også un dgås, hvis man køber udstyr, knæbeskytter koster 200 
kroner, og albue koster også 200 kroner. Hjælm koster 400 kro
ner og håndbeskytter koster 150 kroner.

Fabrikken er et sted, hvor man kan skate. Der er mange hop, 
der er Danmarks største rampe. De har også en minirampe. - 
Det koster 10 kr. for at komme ind. Så kan du også spille musik 
og brodtennes og billard. Et medlemskort koster 100 kr. for et 
halvt år - og det var: at skate.

4 .a.



Ill. fra 4A's Blad


