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Med dette hæfte præsenterer vi os som Rundhøjskolens 
stab i skoleåret 1989 - 1990, og en del af det som kommer til at 
foregå i Rundhøjskolens regi i dette skoleår. En lille del; thi 
dette skoleår bliver fyldt med skelsættende begivenheder. Vi skal 
f.eks. på et tidspunkt (hvornår vides ej) have valgt en skolebe
styrelse, som får andre beføjelser end det nuværende skolenævn. 
Herom kan der i dagspressen læses mange rædselsvisioner, og rig
tigt er det da, at hvis man vil samle alle onde viljer; så skal det 
nok gå galt. MEN, ærlig talt, sådan er det jo også i dag. 
Hvis vi samler alle gode viljer i den nye styrelse af skolen, kan 
vi gøre alle skrækforestillinger til skamme. Til gode viljer hører 
åbenhed, respekt for hinandens arbejde, utrættelighed når det gæl
der skolens mål .... BARNET I CENTRUM.
Hvad det er, vi vil, illustreres måske bedst af en forældrereaktion 
på vor modtagelse af årets børnehaveklasser:

"Første skoledag
var en festlig og rar skolestart for børnehaveklassen. Vi mødtes 
i skolegården, hvor Pia-lill og Jørn Skovsgaard tog imod og bl.a. 
fortalte børnene hvorfor skolen havde hejst flaget i dag.
Oppe i klassen var hver plads pyntet med flag, navneskilt og lidt 
godt og sundt.
Efter en sang og lidt hyggesnak blev vi forældre budt på kaffe, hvor 
vi dels fik information og dels fik snakket lidt med hinanden - mens 
vore små poder havde deres første time.
Da vi hentede dem, havde de det mægtig hyggeligt og glædede sig meget 
til næste dag.
Jeg synes, at det var en meget fin modtagelse og som forældre varmer 
det meget - tak for det!

Helle B. Hjorting (børnehaveklasse A) "

Velkommen til samarbejdet
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Skolens kontor tlf. 86 27 29 66

Skolelederen træffes dgl. mellem 12.15 - 13.15 
eller efter aftale.

Souschefen træffes dgl. efter aftale.
Skolesekretær dgl. mellem 8.00 - 14.30.

Lærerværelset.................................................................................tlf. 86 27 26 63
Skolebetjent (ikke mellem 12 - 14).................................. - 86 27 24 48
Rundhøj ha 1 len dgl. mellem 17 - 23..................................... - 86 27 26 62
Rundhøj Ungdomsskole.................................................................. - 86 27 26 61
Skolevejleder Morten Laursen............................................... - 86 27 29 66
eller privat: tlf. 86 26 06 16

Skoleleder, Souschef,
Jørn Skovsgaard, Jørgen Gaarde,
Holme Byvej 3K, Ørvadsvej 21,
tlf. 86 27 26 40. tlf. 86 26 35 39.

* >
Skolesekretær, 
Kirsten Greve.

Hjælpebetjent, 
Peter Holm.

Kantinedame, 
Dora Olesen.

"Mælkedamen", 
Henny Rasmussen.

Haltilsyn, 
Poul Stokholm.

3.



Lærerrådet (forretningsudvalget)........................................................tlf. 86 27 26 63
Formand: Aase Mosumgaard.............................................................. - 86 27 01 29
Næstformand: Marion Thomsen ............................................................. - 86 16 85 67
Sekretær: Helge Sørensen................................................................ - 86 19 85 60
Tillidsrep.: Jørgen Skaftved.......................... ................................ - 86 92 77 11
løvrigt: Elsebeth Kjær.................................................................. - 86 21 17 74

Jørn Skovsgaard............................................................. - 86 27 26 40
Jørgen Gaarde................................................................. - 86 26 35 39

Lærerrådet holder møde en gang pr. måned.

Pia-Lill Jensen, 
Børnehaveklasse
leder.

Helge Sørensen, 
Klasselærer for 
1.b

Morten' Laursen, 
Klasselærer for 
2.a

Erik Jeppe Jeppesen, 
Klasselære for 
1.a

Anne Karen Nielsen, 
Klasselærer for

Ann MiIbøge, 
Klasselærer for
3.a

Elsebeth Kjær, 
Klasselærer for 
3.b

Per Jørgensen, 
Klasselærer for
4.a2.b

Grethe Brændgaard, 
Klasselærer for 
4.b

Merete Lykke, 
Klasselærer for
6.a

Ebba Hartmann, 
Klasselærer for 
5.a

Aase Mosumgaard, 
Klasselærer for 
5.b



la Jordhøj, 
asselærer for

.b

Finn Attermann, 
Klasselærer for 
7.b

Kirsten Skou Jensen, 
Klasselærer for
8.a

Susanne Andersen, 
Klasselærer for 
7. a

)dil Skovgaard Frich, 
lasselærer for 
.b

Jette Buchanan, 
Klasselærer for 
9.a

Bente Andersen, 
Klasselærer for 
9.b

Hans Peter MehIsen, 
Klasselærer for 
10.kl.

araid Pedersen, 
lasselærer for 

a

Joan Jeppesen, 
Klasselærer for 
C b

Marion Thomsen 
Klasselærer for 
C I

Jørgen Skaftved, 
Klasselærer for
C II

erit Maintz Andersen 
æseklinik - 1 .b

Torben Maintz Andersen, 
Skolebibliotekar

Arne Lorentzen Bruhn, Per Graversen, 
Ungdomsskoleleder
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•4
Henning Greve, Esther Kjær Geiger, Lisa Kluss, Elisabeth Mouridsen 

Ärskursus.

Palle Steen Petersen, 
Talepædagog

Anders Stilling, 
Sløjdkonsulent

Ole Østerby Olesen, Ole Aakjær, 
Skoleklinik, 
Ungdomsskolen

Marianne Skjærlund, Poul A. Petersen, Hanne Bødiker,

Signe Romme Klimke, 
Soc.Pæd.
Orlov

Poul Barslev, 
Soc.Pæd.
Orlov

Søren Stougaard 
Soc.Pæd.
C I, C II



SKOLENÆVNET

Formand,
Inge Daugaard, 
Ryslingevej 26, 
tlf. 86 14 15 50 
kontaktperson for: 
2.b, 3.b, 4.a, 7.b

Næstformand,
Jess Mou Andersen, 
Marslevvej 10, 
tlf. 86 11 25 53 
kontaktperson for: 
2.a, 3.a, 4.b, 7.a

Lis Vinge Madsen, 
P.Mønsteds Alle 11, 
tlf. 86 27 60 18 
kontaktperson for: 
5.a, 5.b, 8.a, 8.b, 
Ca, Cb.

Dorothy Ellasen, 
Marslevvej 3, 
tlf. 86 11 28 44 
kontaktperson for: 
6.a, 6.b, 9a, 9.b. 
C 1, C 11,

Elly Petersen, 
Rundhøj Alle 74, 
86 14 57 10 
kontaktperson for: 
bh. a+b, 1.a, 1.b, 
10.kl.

Øvrige deltagere i nævnets møder:
fra ledelsen Jørn Skovsgaard,
fra lærerråd Aase Mosumgaard,

Elsebeth Kjær .
desuden 2 repræsentanter fra elevrådet.
Byrådets kontakt til nævnet: Lise Rahm, Langelandsgade 60, tlf. 86 13 98 36

Nævnet afholder møde een gang pr. måned.
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Formand,
Jonna Andersen,
Næsbyvej 13, 
tlf. 86 14 84 30

Næstformand, 
Sonja Pedersen, 
Rundhøj Alle 72, 
tlf. 86 11 61 80

Kasserer, Sekretær,
Else Jægersdorf, 
Lundshøj vej 22, 
tlf. 86 14 96 33

Jørgen Hoffmeyer, 
Rundhøj Alle 70, 
tlf. 86 14 97 50

Birte Ruby, 
Ladbyvej 3, 
tlf. 86 11 24 22

Suppleant, 
Steven Kadin, 
Philkjærsvej 33, 
tlf. 86 11 21 70

RUNDHØJSKOLENs

Forældre-

Og

L ærer

Foren i ng

er for alle med tilknytning til skolen. 

Foreningens opgaver har igennem tiderne 

været mange og forskellige.

Lige nu arbejder foreningen med: 

INTERESSEGRUPPER for børn, 

AFTENSKOLE for voksne,

Vibeke K. Pedersen

Suppleant, 
Niels Drost, 
Næsbyvej 2, 
tlf. 86 11 03 36

Bestyrelsen

TEATERFORESTILLINGER 

SKOLEBLADET,

ÅRLIGT BANKOSPIL for 

i 1989 tirsdag d.7.

for børn og forældre,

hele familien.

nov. 1 1 1

mødes hver måned for at drøfte og afgøre løbende sager.
I disse møder deltager desuden:

fra ledelsen

fra lærerne

Jørgen Gaarde,

Ulla Jordhøj, 
Per Graversen

8.



STYRELSEN.

Formand,
Carsten Rye Pedersen, Søren Glavind-Kristensen, 

Fredensgaardsvej 40, 
tlf. 86 14 71 94

Inger Bruhn, 
Dalumvej 3 
tlf. 86 14 70 34

Sekretær: Kirsten Greve.

I møderne (1 gang pr. måned) deltager desuden:

fra ledelsen: Jørn Skovsgaard, 
fra lærerkollegiet: Grethe Brændgaard 

Ebba Hartmann.

ADDIT-RUNDHØJ,

Additvej 9,
Addit 8740 Brædstrup, tlf. 05 75 42 87

Vedr. udlejning af lejrskolen Addit-Rundhøj 
henvendelse til skolens sekretær..............tlf. 86 27 29 66.

9 .



SUNDHEDSPL EJEN
SKOLELÆGEN 

træffes 1. og 3.tirsdag på skolen mellem kl. 12 og 13........................ tlf. 86 27 53 45
SUNDHEDSPLEJERSKEN 

træffes hver tirsdag og torsdag mellem kl. 12 og 13.............................. " 86 27 53 45

Skolelæge, 
Birte Johannsen

Sundhedsplejerske, 
Lene Godtfredsen

TANDPLEJEN

Børnetandklinikken, åben dgl. 8.00 - 15.00 samt efter aftale.......... tlf. 86 27 26 64

Tandlæge, 
Merete Grunnet

Klinikass., 
Vibeke K. Pedersen

K1 i n i k a s s . , 
Ulla B. Broch

SKOLEPSYKOLOGISK RÅDGIVNING
Holmevej 200 .................................................................................................... tlf. 86 27 41 33

Skolepsykolog Kjeld Jakobsen
Ole Granum (træffes hver fredag efter kl.9).................. " 86 27 53 45

Tale/Hørelærer Palle Steen Petersen træffes via skolens kontor........ " 86 27 29 66
privat............................................................................................ " 86 21 17 74

Ole Granum
Skolepsykolog1Q. Skolepsykolog



SKOLESUNDHEDSPLEJEN - RUNDHØJSKOLEN.
Der foretages kombineret lægeundersøgelse og Sundhedsorienterende samtale af/med 
eleverne i centerklasserne, børnehaveklasserne, 6.kl. og 9.kl.
I de øvrige klasser undersøger skolelægen eleverne efter behov. Dette behov kan 
være på foranledning af forældrene, eleven, skolelægen eller sundhedsplejersken. 
Undersøgelserne foretages af skolelæge og sundhedsplejerske.
Sundhedsplejersken foretager synsprøve samt sunhedsorienterende samtaler på føl
gende klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 7. og 8.kl.) Screening af børnene, mål,vægt 
og høreprøve efter behov.

Børn med særlige behov henvises til skolelægen, egen læge, øjenlæge eller øre-næse- 
halslæge.
Hvis der er behov for hjemmebesøg foretages disse efter aftale med forældrene.

Skal en elev fritages for idræt gennem længere tid, kan et skema hertil fås på 
skolens kontor. Attester udfyldes som regel af egen læge.

TANDPLEJEN - RUNDHØJSKOLE.

SUNDHED ÅR 2000
hedder budskabet fra Verdens-sundhedsorganisationen. Behøver Rundhøjskolens ven
ner, elever, lærere,forældre m.m. virkelig at vente på det?
NEJ - helst ikke! siger vi her fra tandklinikken; vi mener at vi og I i samarbej
de skal opnå de gode resultater NU!

Her fra klinikken vil vi gerne give hjælp til selvhjælp med hensyn til tændernes 
pleje.

TÆNDER SKAL BØRSTES 2 X DAGLIG!

SLIKMÆNGDEN SKAL SÆTTES NED!
- og det er mestendels jeres "arbejde".

Vi vil så gerne hjælpe jer med at holde SUND MUND: ved undersøgelser heroppe, ved 
undervisning i tandbørstning, tandtråd o.lign, ved RÅD, DÅD, og OPLYSNING.
Mere specifikt vil børn og unge i Rundhøjskolens distrikt i skoleåret 1989/90, af
hængig af alder hhv. få tilbudt undervisning i mundhulesundhed i klassen, under
visning i tandbørstning i profylakserummet, få forevist relevante film, lysbille
der, komme på klinikbesøg med mor eller far.
Og sammen med elever, lærere og sundhedspersonale ved Rundhøjskolen vil tandklinik
kens personale i et vist omfang deltage i forberedelse og afholdelse af emneuge i 
uge 41 med temaet "ET GODT LIV".

Undersøgelse, behandling og tandretning foregår dgl. på klinikken mellem 8 - 15.
Klinikkens personale er:
Merete Grunnet, tandlæge 8-15 mandag
Elisabet Aalkjær, " 8-13 tirs, tors, fre.

Vibeke Pedersen, klinikass.
Ulla Bloch, "

9-15 onsdag.
8-15 alle hverd.
8-12 man, tirs, tors., 
9-15 onsdag.

Vi ønsker alle et godt og indholdsrigt skoleår,
med venlig hilsen 

Personalet på tandklinikken.
1 1 .



LEKT!ONERNE:
Der bliver kun ringet når ny time starter.

8.00 - 8.45 ..............................................bha møder

8.45 - 9.30
9.45 - 1 0.30 .............................................. " fri

1 1 . 05 - 1 1 .50 ..............................................bhb møder

12.00 - 12.45
12.55 - 13.40

1 3.50 - 1 4.35 .............................................. " fri

Færdselskontaktlærer: Jørgen Skaftved.

Skolepatruljeledere: Henning Greve,
Poul Petersen.

SKOLEBIBLIOTEKET:
Åbningstider: Mandag 1. 2. 4. og 5. lektion

Tirsdag 2. 3. og 5.lektion
Onsdag 1.lektion
Torsdag 2. 3. og 4.lektion
Fredag 1. 2. og 3.lektion

Skolebiblioteket foreståes af:

Torben Maintz Andersen, 
Elsebeth Kjær.

GLEMTE SAGER:
Glemte sager kan afhentes mellem 11.45 - 12.00 i forgangen til gymnastiksalen.
Dyrere effekter vil blive gemt i skabet overfor lærerværelset.
Henvendelse herom til klasselærer eller idrætslærerne.
Mærkning af børnenes ejendele er en god ide.
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FERIEPLAN:
EFTERÅRSFERIE 
KOMMUNEVALG 
JULEFERIE 

PÅSKEFERIE

1 .MAJ
ST. BEDEDAG
KRISTI HIMMELFARTSDAG 
PINSEFERIE 

GRUNDLOVSDAG 
SOMMERFERIE

Nævnte dage inklusive.

Lørdag d.14.okt. - Søndag d.22.okt. 1989
Tirsdag d.21 . nov. 1989

Lørdag d.23.dec. - Søndag d.7.jan. 1990
Lørdag d.7.apr. - Mandag d.16.apr. 1990
Ti rsdag d.1.maj 1990

Fredag d.11 .maj 1990
Torsdag d.24.maj 1990

Lørdag d.2. juni - Mandag d.4.juni 1990
Tirsdag d . 5 . j un i 1-990

Lørdag d.23.juni - Søndag d.12.aug. 1990

EMNEUGER:

Skriftlige prøver 9. Og 10.kl: 7. - 8. - 9.

Emneuge 1. uge 41 9. - 13.okt. 1989
" 2. " 49 4 . - 8 . nov . 1989
" 3. " 1 1 12. - 16.mar. 1990

træn i ngsprøver for 9. og 10.k1
" 4. " 20 14. - 18.maj

10.maj 1990

A RR A NGEME N T ER:
FAMILIEBANKO
LUCIAFEST
SKOLEFEST

GENERALFORSAMLING FOLF
FORÅRSKONCERT

Tirsdag d.7.nov. 1989

Lørdag d.9.dec. 1989
Torsdag d.22.mar. 1990

Mandag d.30.apr 1990
Tirsdag d.22.maj 1990

GLADET:
Deadlines for indlæg til bladet: 25/9 - 23/10 - 20/11 1989

22/1 - 19/2 - 26/3 - 23/4 - 21/5 1990
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BLOKFLØJTE
- begyndere fra 2. klasse. 
Der undervises 1/2 time 
1 gang om ugen efter aftale. 
Eleverne skal selv købe 
blokfløjter.

Frivillig musik
Rundhøjskolen 'nar i mange år haft tilbud om 
musikundervisning i fritiden.
Du kan dyrke musik påfølgende instrumenter.

VIOLINSPIL
- begyndere fra 3. klasse. For interesse
rede elever er der mulighed for samspil 
med andre violinelever. Instrumenter 
kan i nogen udstrækning lånes på skolen. 

Hver TIßSOöG kl. 14.30-15.30

For lile grupper gælder. ir der betales et mindre beløb, som 
dækker '.eje af instrument, noder, undervisning med videre. 
Yderligere oplysninger hos instruktør og orkesterleder: 
Ebba Hartmann, Rundhøjskolen. Tlf. 1)6 27 29 66

aftale-efterDer
1 jang

BLOKFLØJTE
- viderekomne. Lidt øvede elever 
har lejlighed til at spille sammen 
med andre elever.
Sopranfløjter skal selv anskaffes. 
Hver mandag kL 1430 -15.30

om a^en

RLWHØ J - B LÆSERNE
Elever, som har fået undervisning på begynder hold 
eller kan spille i forvejen og har nogen erfaring, 
kan optages i orkestret.
Orkestret dejtager i kurser og stævner og afholder 
koncerter i Århus og på skolen.
Der arrangeres 1- 2 week-ends om året.



Formålet med den frivillige musikundervis
ning er, at udvikle eleverne musikalsk og 
give dem nogle musikalske og sociale ople
velser.
Afhængig af antallet af elever der tilmel
der sig, og afhængig af elevernes ønsker 
og forudsætninger, kan indholdet af den 
frivillige musikundervisning variere lidt 
fra år til år.

I dette skoleår har vi følgende inddeling og indhold:

Frivillig musik for 2.-3.klasse 
Tirsdag kl. 12.55 - 13.40

På dette hold beskæftiger vi os med: 
SANG: enstemmige sange og kanons, 
SAMMENSPIL: vi benytter hovedsagelig 

rytme instrumenter, 
BEVÆGELSE: fællesdanse og bevægelses

lege
DRAMA: vi dramatiserer sange og la

ver små musicals.

Henvendelse til

Frivillig musik for 4.-6.klasse 
Tirsdag kl.13.50 - 14.35

Dette hold er et sammenspilshold. 
Eleverne spiller på: klaver, stavspil, 
basguitar, fløjte, trommesæt og for
skellige andre rytmeinstrumenter.

Eleverne synger enstemmige og lette 
flerstemmige sange.

Elsebeth Kjær, tlf. 86 21 17 74

RUNDHØJ-KORET
< (tidl. Rundhøjskolens Forældre- og Lærerkor)

starter sin efterårs- og julesæson
onsdag d.30. august kl. 19.30

i musiksalen (fra Holmevej gennem forhallen). Vi starter op med lidt sang, 
drikker kaffe og holder generalforsamling, hvor sæsonen drøftes og reper
toiret, lagt på et niveau alle kan magte, forelægges.
Vi er nu ca. 45 medl., heraf flere ægtepar. Vi kan godt bruge flere sangere 
især lyse og mørke mandsstemmer. INGEN optagelsesprøve! Nodekendskab er hel
ler ingen betingelse. Lysten til at synge og være sammen med glade mennesker 
er vigtigst! Til alle nye sangere udnævner vi en "vicevært",- et menneske, 
som har til opgave at hjælpe og støtte den/de nye, og som man trygt kan hen
vende sig til med problemer og spørgsmål.
Indlæringen sker dels under prøver, dels ved hjælp af indspillede bånd, så 
man kan øve sig hjemme, når lejlighed byder sig.
Har du lyst til at være med, kom da blot ons. d.30-8, eller en af de følgen
de onsdage. Vi skal nok tage godt imod dig!
Evt. nærmere oplysning hos korets formand: Jørn Sørensen, tlf. 86 11 08 41 
eller hos dirigenten: Peter Pedersen, " 86 27 52 52
Vel mødt i musikkens land!
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FOLF RUNDHØJSKOLEN
INTERESSEGRUPPER

For børn og unge (1. til 6.kl) starter i uge 37 med flg. hold:

Mandag d. 11 sep. kl 14.30 - 16 
FOLKEDANS for l.til 6.kl.
i gymnastiksal 
Instruktør: Anne Lise 
Pris: 20 kr. for 48 timer

Mandag d. 11. sep. kl. 15 - 17 
LÆDERARBEJDE for 4.,5.,6.klasse 

i Cl
Instruktør: Hanne

Pris: 20 kr. for 48 timer 
Lær at lave nøgleringe, bælter, 
pennalhuse og andre småting.

Tirsdag d.12. sep. kl. 15 - 17 
SYNING for 4.,5.,6.klasse

I håndarbejdslokalet 
Instruktør: Helle

Pris: 20 kr. for 48 timer 

Sy smågaver til jul og måske 
noget til dig selv

Tirsdag d.12. sep. kl. 15 - 17
FORMNING for 1. til 6.klasse 
i formningslokalet
Instruktør: Christina og Christina

Pris: 20 kr. for 48 timer
Tegne og male, lave lerting og 
sjove figurer - prøv nogle nye 
ting i formning

Onsdag d.13. sep. kl 15 - 17 
BAGNING for 1.,2.,3.klasse 
i hjemkundskabslokalet = 
Instruktør: Søren - Henrik L 

Pris: 20 kr. for 48 timer 
Lær at lave boller og kager 

af mange forskellige slags.

Onsdag d.13. sep. kl.17 - 19 

BAGNING for 4.,5.,6.klasse 
i hjemkundskabslokalet 

Instruktør: Hanne
Pris: 20 kr. for 48 timer 
Bag brød og k ager og lav lækre 

småretter.

Onsdag d.13. sep. kl.15 - 17 
IDRÆT for 1. til 6.klasse 

i gymnastiksal 
Instruktør: Karin

Pris: 20 kr. for 48 timer
Ha' det sjovt samtidig med at 
du leger, spiller bold og 
meget andet.

Tilmelding på holdene første gang!

Fredag d.13. sep. kl. 14.30 - 15.30 
IDRÆT for 4.,5.,6.klasse 
i hallen 
Instruktør: Jørgen 
Pris: 20 kr. for 48 timer 

Lær at spille badminton.

16.



Rundhøjskolens
Foræld re- 
og lærerforening

FOLF på Rundhøjskolen 
byder velkommen til sæsonen 89/90 

Aftenskolen i lokalområdet
Mandag den 11. september
Gymnastik: Hold 1: Kl. 16-16.55 
Gymnastik: Hold 2: Kl. 17-17.55 
Gymnastik: Hold 3: Kl. 18-18.55 
Gymnastik: Hold 4: Kl. 19-19.55 
Instruktør: Jette Andersen.
Pris: 125 kr. for 24 timer

Syning: Kl. 19-21.45
For beg. - lidt øvede. Instruktør:
Ulla Jordhøj. Pris: 300 kr. for 60 timer
Tirsdag den 12. september 
Engelsk konversation: Kl. 19-20.50 
For dem som vil have genopfrisket de 
elementære regler og øve samtale. 
Instruktør:
Pris: 110 kr. for 20 timer

Torsdag den 14. september
Syning: Kl. 19-21.45: For øvede (medbring selv symaskine).

Instruktør. Pernille. Pris: 300 kr. for 60 timer

Madlavning: Kl. 19-21.45
Lav anderledes mad til hverdag og 
fest. Instruktør: Jørn Skovsgaard.
Pris: 300 kr. for 60 timer

Forældrematematik:
Kl. 19-20.50
For foræidre i de mindre klasser, 
instruktør: Poul Pedersen.
Pris: 110 kr. for 20 timer
Onsdag den 13. september 
Yoga: Kl. 16.30-18.20 
Afspænding og åndedrætskontrol 
(medbring tæppe).
Instruktør: Mette Kierkgaard. 
Pris: 240 kr. for 40 timer

Tilmelding og betaling finder sted på holdene den første mødedag. 
Yderligere oplysninger fås hos Ulla Jordhøj. Telefon 86 11 62 41 

Forældre- og Lærerforeningen. 
Rundhøjskolen.



ÅRHUS 
SKOLEBIO

ARHUS SKOLEBIO
65% AF ALLE BØRN PÅ RUNDHØJSKOLEN GÅR I SKOLEBIO.

ÅRHUS 
SKOLEBIO

ÅRHUS 
SKOLEBIO

ÅRHUS 
SKOLEBIO

ARHUS 
SKOLEBIO

ÅRHUS 
SKOLEBIO

ÅRHUS 
SKOLEBIO

ÅRHUS 
SKOLEBIO

ARHUS 
MOLEBIO

ÅRHUS 
MOLEBIO

Arkus 
molebio

ÅRHUS 
MOLEBIO

ÅRHUS

ÅRHUS 
MOLEBIO

Alle elever på Rundhøjskolen har i løbet af den første uge efter som
merferien modtaget ÅRHUS SKOLEBIOs program for sæsonen 1989/90.

Århus Skolebio, der er en selvejende institution støttet af Århus kom
mune - ser det som sin primære opgave at vise børn og unge gode, under
holdende kvalitetsfilm. Før hver forestilling indledes filmene, således 
at alle får et optimalt udbytte. Desuden er filmene inddelt i hold alt 
efter alderstrin.
Hold A: Her vises film primært for de mindste elever (BH kl. - 3.klasse) 
Alle film på dette hold har dansk tale, så alle skulle kunne følge med. 
I dette program kan eleverne bl.a. se den danske film "Lille Virgil og 
Orla Frøsnapper", Walt Disneyfilmen "Benji på eventyr", den spændende 
tegnefilm "Rejsen til Amerika" og flere andre gode film.

Hold B. henvender sig til eleverne i 3.-5.kl. Her har flere af filmene 
undertekster bl.a. den spændende eventyrfilm "Prinsessen og de skøre rid
dere" og klassikeren "E.T.". Men der er også danske film på dette pro
gram bl.a. "Rødtotterne og Tyrannos" og "Guldregn".

Hold C er for eleverne i 6.-8.kl. Her vises bl.a. eventyrfilmen "Willow" 
og den skøre komedie "Big" med komikeren Tom Hanks. Men også en New Zea- 
landsk film har fundet vej - nemlig den smukke og bevægende "Starlight 
Hotel"

Hold D. er det seriøse hold for de ældste elever, med bl.a. Vietnam-fil- 
men "Goodmorning Vietnam" og Steven Spielbergs fremragende film "Solens 
rige". Men på dette program finder man også underholdende film i form af 
den danske "Mord i Paradis" og John Cleese-farcen "Kuk i timeplanen"
Hold E. er et spændingsprogram med en række virkelig underholdende og 
ikke mindst neglebidende film bl.a. "De uovervindelige" med Sean Connery 
og Robert de Niro og "Jagten på en morder".

Jeg kan selvfølgelig kun opfordre jer til at studere programmet og over
veje om det er noget for jer.
Bagest i programmet findes en tilmeldingsblanket. Filmene vises i PALADS 
1-5 på Trøjborg. Vores sæson starter i slutningen af september og kører 
helt frem til påske. Der vises film hver eftermiddag mandag - fredag, 
hvilket betyder, at man selv kan vælge hvilken ugedag, der passer en 
bedst.

Rigtig mange forældre - specielt på de mindste hold (A og B) vælger at 
se filmene sammen med deres børn. Det synes vi er en rigtig god ide og 
henviser i øvrigt til det læserbrev, som skoleleder Jørn Skovsgaard har 
skrevet i Århus Stiftstidende og som er gengivet i programmet.
Til slut skal jeg oplyse at sidste frist for tilmelding, som sker ved at 
aflere tilmelding samt penge (70 kroner for 5 film) til klasselæree el
ler undertegnede, er onsdag d.6. september.
løvrigt står jeg til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål angående 
skolebio.

VELKOMMEN TIL ÅRHUS SKOLEBIO.

Hans Peter Mehlsen, 

skolebiokontaktlærer på Rundhøjskolen.



HER ER

ANNONCE

ff ff • skoleelever eller andre unge mellem 14 og 18 är,
øjyg^gy ap deltage i en spændende undervis

ning i netop det fag/emne, man har interesse for.

f f R f Iff ff * 1) veludstyrede lokaler,
Fl^»» •* “ 2) spændende fag,

3) dygtige lærere, der glæder sig til at under
vise jer i den kommende sæson og

4) en klud med film/musik/spil og andet til fri
tiden nødvendige.

It/fM * P& ungdomsskolens kontor
*man - ons kl. lS^^-SO00 

eller tlf. 06 27 26 61
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INVITATION 
specielt til forældre til elever i 

7.,8.og 9.klasse.

Äbent-hus arrangement finder sted i 
Fysik-Kemilokalet på Rundhøjskolen 

torsdag aften d.28.sep. 1989. 

Nærmere besked følger.
______________________ A t / 0 o

NÆVNSN YT

Fra nævnet skal der lyde et varmt velkommen til de mange nye elever og deres 
forældre. Mange deltog i informationsmødet den 16.-8. og fik forhåbentlig her 
et indblik i rammerne for det liv, som udfolder sig på Rundhøjskolen.

Det er et uhyre spændende skoleår, som vi nu tager fat på. På det overordnede 
plan er der hele debatten omkring den nye skolestyrelseslov: HVAD kommer den 
til at indeholde og HVORDAN kan vi under de nye rammer opretholde det gode 
samarbejde eleverne, skolens personale og forældrene imellem?
Det er en spændende opgave, som nævnet vil tage som en udfordring. Vi forventer 
at den nye lov træder i kraft 1.-1.-90, men forinden skal der være valg til en 
ny skolebestyrelse, og vi vil allerede nu opfordre til, at man begynder at 
diskutere mulige kandidater, når klasserne i de kommende måneder holder foræl
dremøder.

Samtidig med debatten om skolestyrelsesloven har vi allerede i foråret så småt 
taget hul på en formålsdebat for Rundhøjskolen. Dette vil blive taget op på et 
møde i september, hvor alle klasserådene vil blive inviteret. Vi vil forsøge at 
få så mange gode ideer som muligt fra forældrekredsen. Det gælder for øvrigt for 
alle områder, som vedrører jeres børns skolegang.

I er altid meget velkomne til at ringe til nævnets medlemmer, hvis I har noget 
på hjerte, eller til at skrive i bladet.

Med venlig hilsen 

Inge Daugaard.


