
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


på R^dhøj^^

Skolelægen

ForoBldre—ny t

SEPTEMBER
I M 1 36

T 2 
O 3

rr 4

F 5 
L 6
S i__________________

M 8 LÆRERRÅD 37
T 9 SKOLENÆVN 7
O 10 ELEVRÅD-
T 11
F 12
L 13 _
S 14__________________
M 15 FOLFmøde 38
T 16
O 17~ 

T 18
J 19

LL 20
; S~ 21__________________

M 22 39
T 23. A/R-MØDE 
0
T 25 FOREDRAG Chr. Fre-
F 26 derilsen
L 27
S 28 ________________
M 29 40
T 30

22 arbejdsdage ekskl. 4 lordage

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

bibliotek



PP-nyt 2

DET NYESKOLEÄR

er nu startet op - og startet 
godt op. Vi håber på og regner 
med, at det fortsætter. Skolen 
har nu ca. 38o elever og vil 
have nogenlunde samme antal i 
de første mange år, hvis det 
notat, som er udkommet om År- 
hus-skolernes fremtid holder. 
Om Rundhøjskolen hedder det, 
at det vil være lige så svært 
at overføre elever til nabo
skolerne som at sende elever 
fra disse skoler til Rundhøj
skolen, hvorfor overvejelser
ne omkring Rundhøjskolen stil
les i bero. Der er altså god 
grund til at antage, at Rund
højskolen får nogle gode år 
fremefter.

AFSKED .

Pr. 1. december har fru Rasmus
sen, Inger Pedersen og skole
inspektøren søgt og fået be
vilget afsked, og den 1. janu
ar 1987 følger viceinspektør 
Vagn Jensen efter. Der bliver 
altså tale om en række udskift
ninger i tiden fremover. 
Det er en omstændelig og lang
strakt procedure, der først 
og fremmest hviler på skole
nævnets skuldre. Vi ønsker 
mod og held i dette arbejde.

AKTIVITETSDAGENE

I maj måned har sat deres 
præg på skolen. Skolen blom
strer i egentlig forstand. 
Men nogle af blomsterkasserne 
foran klasselokalerne ser lidt 
sølle ud. Her ville en "over
tallig" eller for stor blomst 
derhjemmefra gøre underværker. 
Klasserne skal jo selv sørge 
for beplantningen. Vi siger 
på forhånd tak.
Nu er bobspillene, stylterne, 
målene og boldspilpladerne i 
skolegården snart klar, og så 
kommer det næste: Nu skal or
densreglerne tilpasses de nye 
forhold. Der er allerede ned
sat et udvalg til at klare den 
sag. Men det vil være af stor 
betydning, om vi fik en række 
henvendelser om elevers og 
forældres syn på ordensregler
ne. Skal børnene ud i frikvar
tererne?- Skal de ud i visse 
pauser og en del af året? - 
Skal vi bibeholde udgangstil
ladelserne og rygetilladelser- 
ne for de ældste elever? - Er 
der andre forhold, som kan og 
bør ændres? - Lad os høre je
res mening herom.

JUBILÆER

Vagn Jensen fejrede d. 12. au
gust sit 4o års jubilæum som 
lærer. Vi gratulerer.

Den 8. oktober fylder skolen 
2o år. Vi vil nok festligholde 
det på en eller anden måde. 
Gode ideer efterlyses.



Forældre-nyt 3

Et nyt ar starter for Forældre- og lærerforeningen, og 
vi vil gerne sige velkommen til nye forældre i Børnehave
klasserne og 1. klasse.

I løbet af september sendes girokortene med kontingent 
opkrævning ud. Vi vil hermed opfordre nye forældre til at 
melde sig ind.

Den 8. september starter 
i de mindre klasser.

I år kan man vælge:

S K A
GYM
MAD

FOLF glæder sig til at komme 
relsesmedlemmer og ny formand 
år.

vi interessegrupper for børn

K
N A S T I K 
LAVNING.

. gang. Vi har fået nye besty- 
så det bliver et spændende

Bente Hansen.

ADDIT RUNDHØJ

Skriv til Rundhejskolens kontor eller ring 27 2966 NC

LEJRSKOLE UDLEJES:

A ktivitet
D ejligt
D riverliv 
1 nitiativ 
T ure i skoven

i 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

R olige omgivelser
U nges fritidsliv
N ye former 
D anmark 
H ele familier og klasser 
0 nsker imødekommes 
J a tak - vi vil gerne leje

TIL 
KLASSER 

FAMILIER 
GRUPPER
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ÅRHUS SKOLEBIO
- en filmklub for børn og unge

Mange børn modtager i dag utrolig mange informationer 

gennem billedmedierne, ligesom deres forbrug af fjern

syn, video og film er støt stigende.

Det er derfor vigtigt, at man både i undervisningssitu

ationer og i fritiden, hjælper dem med at bearbejde dis

se bi 11 ed i ndtryk . Uden hverken at være moraliserende 

eller have den store slemme pegefinger fremme, er det 

vigtigt, at børn lærer at skelne mellem godt og skidt. 

Vi ved fra undersøgelser, at det børn sidder og ser 

foran video’en - alene eller sammen med kammerater - 

oftest er det mere kulørte og voldsomme underholdnings- 

ramasjang.

Derfor har Århus Skolebio som et af sine formål, at 

arrangere forevisninger af gode og lødige film til ri

melige priser.

Eleverne på Rund højsko 1 en har her i starten af skoleåret 

modtaget Århus Skolebio’s program for sæsonen 1986/87. 

Det er mit håb, at forældrene sammen med børnene vil 

studere dette program seriøst, og selvfølgelig finde 

frem til at melde sig ind i Århus Skolebio og se filme

ne i en rigtig biograf. En god gammel kulturarv, som vi 

alle må være med til at bevare og oppebære.

Sidste år deltog næsten hveranden elev på Rundhøjskolen, 

hvilket er en meget høj og flot procentdel, og i hele 

kommunen deltog over lo.ooo børn og unge. Det vidner no

get om den store interesse, der er for filmklubben. 

Der er ingen grund til,at jeg her på denne spalteplads 

fortæller noget om, hvilke film der vises, hvor det fo

regår og hvornår. Det kan man læse om i programmet. Dog 

vil jeg understrege, at vi også i år tilbyder en lang 

række både underholdende og kvalitetsbestemte film. 

Det er ligeledes mit håb, specielt på de mindste hold, 

at mange forældre vil deltage, og sammen med deres børn 

få nogle gode filmoplevelser, som kan danne grobund for 

en god snak ved aftensmaden.

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 5. september. 

Man er iøvrigt velkommen til at kontakte undertegnede, 

hvis der skulle være noqet, man ønskede uddybet.

Men fat programmet - læs del igennem sammen. Der skulle 

være noqet for enhver sm.iq.

VILKOMMLN 1 ÅRHUS SKOLEBIO.

Il.i n s Pr t r r Mr h | sen



RUNDHØJSKOLEN 
Holmevej 200 
8270 Højbjerg 
tlf. 27 29 66

25.08.1986.

Rettelsesblad til

NOGLE OPLYSNINGER OM
SKOLEÅRET 1986 - 87

Side 2 : „Hivs" rettes til „Hvis"

Side 5 : Forældre- og Lærerforeningens be
styre! se:
Birthe Ruby - Birte Ruby

Side 14: Kontakt mellem hjem og skole: 
Kohn Mørch - John Mørch

Side 15: Skolenævnet har en kontaktordning, så 
hver klasse har en bestemt person, som 
man kan henvende sig til.

Klasserne er fordelt således:
Jes Mou Andersen: 4a , 9a , 10a , 10b , bha
Inge Daugaard: la,lb,bhb,Cl
Dorothy Ellasen: 3a,3b,6a,6b
Lis Vinge Madsen: 2a,2b,5a,5b,02
Elly Petersen: 7a,7b,8a,8b,9b,

6c,6d.
Side 15: E1evrådet:

3 nederste linier på siden slettes.

Side 20 : Frit!den :
Der ti If øjes :

Strygere: Elever fra 2. kl. kan få 
undervisning i violinspil. Instru
menter kan lånes på skolen. Under
visning 1 gang ugl. Senere sammen
spil. Leder: E. Hartmann.

Side 23: Telefoner og træffetider: 
Skolelægen - visse dage (se s.4)

Det vil nok være klogt at tage hele dette ark 
ud og lægge det forrest i or i enter i ngshæftet!

Læg også mærke til midter s i derne!



ERSTATNINGS REGLER:

Af praktiske grunde har Århus kommune udarbejdet regler 
for, hvornår man yder, og hvornår man forlanger erstat- 
n in g.

Erstatning til elever.

Juridisk set er det sådan, at kommunen bliver erstat
ningsansvarlig, hvis der sker skade på en elevs person 
eller ejendele, hvis skaden er forårsaget af mangelfuldt 
tilsyn, og hvis skaden kunne være undgået ved et tilstræk
keligt eftersyn.

Man må dog ikke misforstå ovenstående. I frikvarteret 
f.eks. føres der tilsyn med eleverne ved hjælp af lære
re, der hver har et område at tilse. Hvis læreren i ste
det for at føre dette tilsyn f.eks. sidder på lærervæ
relset og drikker kaffe, har skolen forsømt sin tilsyns
pligt og kommunen vil sandsynligvis være erstatnings
pligtig. Hvis læreren har ført det tilsyn, han skal, men 
blot været et andet sted på sit tilsynsområde, end der, 
hvor uheldet er sket, er kommunen ikke erstatningsplig
tig.

I forbindelse med tandskader yder børnetandplejen al 
den behandling, der er nødvendig, så længe eleven går 
i skole, og der kan i visse tilfælde ydes behandling 
helt til det 18. år. Behandling af tandskader finder 
sted, uanset om skaden er sket i eller uden for skole
tiden .

Ved beskadigelse af elevers ejendele yder kommunen er
statning, hvis den har pådraget sig et erstatningsan
svar.

Hvis skaden skyldes andre elever, eleven selv eller et 
hændeligt uheld, er kommunen ikke erstatningspligtig, 
men i visse tilfælde yder kommunen kulanceerstatning 
(se senere).

Hvis en elevs ejendele beskadiges af en anden elev, u- 
agtsomt eller forsætligt, formidler skolen kontakt mel
lem de to hjem.



Elevers erstatningsansvar:

En elev er erstatningsansvarlig, når eleven har for
voldt skaden med fortsæt eller ved grov uagtsomhed.

Det er nok normalt ret sjældent, at elever forvolder 
skade med fortsæt.

Oftest forårsager elever skader ved uagtsom adfærd. 
Hovedreglen er, at der er tale om grov uagtsomhed, 
når det er opfattelsen, at eleven har handlet med en 
så betydelig grad af uforsigtighed, at skadens opståen 
burde kunne forudses af eleven.

En elev, der har forvoldt en skade, er selvstændig an
svarlig. Det er altså ikke forældrene, der drages til 
ansvar.

Normalt har forældre en familieansvarsforsikring, og 
i så fald anmelder forældrene skaden til selskabet, 
som betaler.

Hvis en elev forårsager en skade på skolens inventar 
(ruder, møbler, lamper og lignende) og derved pådrager 
sig erstatningsansvar, fremsender skolen en skadesan
meldelse, hvor hjemmet påfører nødvendige oplysninger 
f.eks. om forsikringsselskabet. Hjemmet skal naturlig
vis selv anmelde skaden til forsikringsselskabet.
Hjemmet beholder en kopi af skadesanmeldelsen.

Hvis alt går normalt, ordnes sagen derefter mellem for
sikringsselskab og skolen.

For elever, der ikke er ansvarsforsikret, og hvis for
ældre ikke ønsker personligt at betale skaden, skal sko
len søge at aftale en rimelig betalingsordning med ele
ven, hvis der er tale om grov uagtsomhed eller forsæt.



Ved tyveri af elevers ejendele påhviler der normalt ik
ke kommunen et erstatningsansvar, med mindre elever i 
forbindelse med gymnastikundervisningen afleverer ting 
til opbevaring, og disse anbringes i uaflåst skab.

Kulanceordning:

Der ydes kulanceerstatning ved skade på briller og ved 
skade på elevers ejendele som følge af hærværk, hvis an
svaret ikke kan placeres.

Der ydes ikke kulanceerstatning ved skade på elevers 
cykler, knallerter m.v.

Hvis skaden er forvoldt af en anden elev, ydes ikke ku
lanceerstatning, men skolen formidler, som tidligere 
nævnt, kontakt mellem hjemmene.

Ved bortkomst af elevers ejendele på skolen, ydes der 
normalt ikke kulanceerstatning.

Kulanceerstatningens størrelse: Udgangspunktet er nor
malt genanskaffelsesværdien, eventuelt med en vis reduk
tion .

Ved enhver kulanceerstatning er der en selvrisiko pr. 
skade.

Der ydes normalt højst kr. 4oo,oo for beklædningsgen
stande, den af sikringsstyrelsen fastsatte takst for bril
lestel .

Hvis man søger kulanceerstatning, bedes man omgående hen
vende sig til skolelederen for nærmere orientering om, 
hvordan man skal forholde sig.



Nævns-nyt 5
Ved begyndelsen til et nyt skoleår skal der lyde et varmt vel

kommen til de nye elever og ikke mindst de nye forældre. Dejligt 
mange kom til informationsmødet den 13.8. I år har vi endda modta
get en forældrereaktion: "Flot og virkelig informativt." - Tak for 
det. Een ting "glemte" vi fra nævnet på mødet, nemlig at betone be
tydningen af klasseråd. Det være hermed gjort. Et forældresamarbej
de omkring de enkelte klasser er umådelig vigtigt. Mange gange er 
det netop her, kontakten til nævnet findes.

Et skoleår starter i august, mens skolens "budgetår" starter 
i januar. Altså er vi halvvejs, hvad angår økonomi. Her kan vi for
ældre støtte bestræbelserne på at få budgettet til at nå sammen ved 
at være opmærksomme på bl.a. indbinding af bøger. Bøger er dyre, så 
en indsats her er værdifuld.

Sæt x i kalenderen den 25. september. - Nævnet har inviteret 
projektleder Christian Frederiksen til at komme med sit foredrag: 
Aktiv fritids- og kulturpolitik er den bedste socialpolitik. Fore
draget bygger på erfaringer fra Chr. Frederiksens hjemby, Odense, 
hvor et projekt omkring socialt belastede børn og unge har vist, 
at meget er vundet ved at forebygge fremfor at behandle problemerne. 
Er vi realistiske nok i vore lokale bestræbelser på at støtte de un
ge? Eller kan andres erfaringer give os nye og værdifulde inspira
tioner. Listen over institutioner og personer, der vil blive ind
budt er omfattende. Men vi synes, at skolens forældre er selvskrev
ne til en sådan aften.

Af lokalemæssige hensyn vil det være ønskeligt i så god tid 
som muligt at få et overblik over, hvor stor interessen blandt for
ældrene er. - Så, når indbydelsen kommer ud, vil vi være taknemlige 
for et hurtigt svar.

Vi holder Åbent
Lørdag d. 2o. sept, kl, 1o-12.
Indbydelse udsendes senere.
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«ES
MEN KOM MED:

- din gamle radio - cykler - tøj
- lamper - grammofonplader- legetøj
- TV - porcelæn - nips
- stereoanlæg - køkkenudstyr - antikviteter
- fotoudstyr - lædervarer

SODGaUffl® 1 H GO
AFLEVERINGSDAGE: I CYKELKÆLDEREN

ALLE ONSDAGE KL.
Honvendelse hos pedellen

SALGSDAG;

I FEBRUAR - MARTS 1987 I RIDEHUSET.
■ "RODIT RUNDHØJ"


