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PP-nyt
SKOLENS 20 ÄRS DAG

blev en festdag ud over det sæd
vanlige - lige fra morgen tidligt 
til sen a f ten !
Morgenbordet med næsten 600 del
tagere var en uforglemmelig op
levelse. Især glædede det at se, 
at så mange forældre havde fået 
til til at være sammen med os og 
opleve skolen på en helt anden må
de end til daglig.
Ved morgenbordet har disse firma
er støttet os med fortæringen på 
forskellig vis:

V imo Ost
Dansk Andelssmør
Mej eri kontoret 
Mejeriet Enigheden 
Buko Ost

Vi siger herfra mange tak for den 
smukke gestus; uden den kunne vi 
ikke gennemføre arrangementet I
Også arrangementet „Kend din sko
le" blev en bragende succes. Det 
var skønt at opleve, hvordan ele
verne tog den helt ustrukturerede 
situation med en rolig og selvføl
gelig afslappethed uden problemer 
af nogen art.
Endelig var festen for lærerne og 
andre en bekræftelse på, at vi 
stadigvæk kan more os og have det 
rart sammen på Rundhøjskolen. Gid 
det må vare ved også fremover!
Men det må ikke glemmes, at et så 
stort arrangement kræver et mæg
tigt forarbejde. Utroligt mange 
har vist hjælpsomhed og arbejdsind
sats for at få det hele til at gli
de på en så forbilledlig vis, og 
jeg vil gerne herfra bringe en stor 
og hjertevarm tak derfor. Nok 
er vi srkupskøre her på skolen. Men 
når det sker på en så festlig og 
positiv måde i et enestående sam
arbejde med alle berørte parter, 
- så gør det ikke noget!

Må jeg også her ved denne lejlig
hed takke alle,der på den ene el
ler anden måde viste mig opmærk
somhed i anledning af,at jeg til
fældigvis havde fødselsdag sammen 
med skolen. Man glædede mig meget 
hermed!

10. KLASSE 1987/88
Forhandlingerne med Holme skole 
og Søndervangskolen er nu afslut
tet. Det er vedtaget at vente et 
år med et eventuelt samarbejde. 
Nu vil vi her på s ko 1 en ° så arbej
de videre med 10. skoleår efter 
nogenlunde de retni ng s 1 ini er,som 
gælder for i år. Men vi kan sta
digvæk love, at det også bliver 
spændende at gå i 10. klasse vi
dere frem!

ULYKKER I SKOLER

I skoleåret 1982-83 deltog sko
len sammen med 20 andre skoler i 
en rapportering omkring de ulyk
ker, der sker i skolerne i skole
tiden. Der foreligger nu i bog
form en meget fyldig redegørel
se for resultaterne. Desværre må 
vi konstatere, at Rundhøjskolen 
kommer ind som nr. 2, hvad antal
let af ulykker angår.
Det er især ulykkerne i klasse
værelserne og på gangene i fri
kvartererne, der vækker bekymring. 
Talmaterialet vil naturligt ind
gå i overvejelserne omkring vo
re orden s reg 1 e r , som netop nu på
går .

LISE RAHM
der var byrådets tilforordnede i 
skolenævnet, er desværre blevet 
syg. Hun er nu afløst af Viggo Jo
nasen, Hørgårdsvej 18, 8240 Ris
skov, tlf. 06 1 7 49 57 . Vi byder 
velkommen til samarbejdet!
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1- A »HVORDAN ER DET AT GÅ I 1. KLASSE?»

Lasse: "Man lærer så meget dansk og matematik'.'
Nikolaj: "Det er træls at gå i skole, fordi man har lektier'.'
Mads: "Det er træls ovre i skolen, når de store skubber, 

så man falder og får sår'.'
Line: "Det er kedeligt, når man slås i klassen'.'
Daniela: "Jeg synes, der er godt at lære bogstaver og tal'.'
Kathrina: "Det er godt at lære bogstaver'.'
Line: "Det er godt at have gymnastik og sang'.'
Louise: "Det er sjovt at have musik i skolen'.'
Anna: "Det er træls, at børnehaveklassen driller'.'
Sarah: "Det er godt at lege og at lære noget'.'
Rikke: "Man må ikke smække med døren, så får folk ondt i 

hovedet, og man klemmer fingeren'.'
Ronny: "Det er skægt, at lave pjat i skolegården'.'
Kristian: "Jeg synes, det er rart at have gode lærere'.'
Maria: "Jeg synes, det er dejligt at gå i skole og have 

frikvarter'.'
Anders: "Jeg synes, det er godt at gå i skole, og det er 

godt at have lektier for'.'
Katrine: "Det er godt at lære noget og lege nogle lege'.'
Mads: "Jeg synes, frikvartererne er det bedste'.'
Kathrina: "Det er en god skolegård og gode gynger, men en er 

brast sammen næsten'.'
Thomas: "Dansk og matematik er det sjoveste. Det er næsten 

alt sammen lige godt'.'
Anna: "Der sjovt at lave noget i den gule mappe'.'
Line: "Det er godt, når børnene også er med til at skrive 

på tavlen og lave noget'.'
Kristian: "Det er kedeligt at sidde så længe'.'
Maria: "Det er rart at have en storesøster, man kan gå op 

til’.'
Lasse: "Det er dejligt at have stort frikvarter'.'
Thomas: "Det er træls, at nogen pjatter i klassen'.'
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Nævns-nyt

ARBEJDET OMKRING BØRN OG UNGE

Arrangementet med Chr. Frederiksens foredrag forløb til
fredsstillende. Ca. loo tilhørere, en sober omtale i Aarhuus 
Stiftstidende samt en henvendelse fra landskonsulent Tage An
dersen med tilsagn om at komme til næste nævnsmøde, er et fo
reløbigt men ikke endeligt resultat. Mange grupper gør fort
sat et stort og uselvisk stykke arbejde omkring børn og unge. 
Målet må være et samarbejde til gavn for alle. Det frivillige 
arbejde kan ikke undværes, dog er de offentlige midler en ikke 
uvæsentlig faktor.

SKOLEINSPEKTØREMBEDET

Mange timers arbejde med gennemgang og vurdering af 
ansøgninger, samtaler med ansøgere og ny vurdering ligger 
nu bag nævnet. Vor udtalelse til skolekommissionen om sam
tale med 4 ansøgere blev imødekommet. Kommissionen indkald
te yderligere 1 ansøger. Ud af således 5 mulige er 3 nu 
indstillet til byrådets afgørelse. I blivende stund kender 
vi ikke resultatet, idet byrådsmødet den 22/lo blev udsat 
en uge p.gr.a. efterårsferien.

VICEINSPEKTØREMBEDET

Den 7. januar 1987 starter samme procedure igen, idet 
Vagn Jensen som bekendt også har søgt sin afsked. Egentlig 
skulle dette arbejde allerede nu være afsluttet, men af 
praktiske hensyn har vi fået en udsættelse. Der er en vis 
rimelighed i, at ansøgerne kender navnet på inspektøren.

Elly Petersen.

PS: På byrådsmødet d. 29/lo udnævnte byrådet Jørn Krogsgaard 
Jensen til skoleinspektør ved Rundhøjskolen pr. 1/12 1986. 
Krogsgaard Jensen kommer fra Odense.



5Foræld re- ny t
Torsdag den 25/9 kom Chr. Frederiksen og holdt et fore

drag på skolen. Et godt initiativ taget af skolenævnet.
Skolens 2o års fødselsdag den 8/lo gik festligt af. Det 

startede med morgenmad kl. 9.oo for elever, lærere, forældre 
og gæster. Derefter var der forskellige aktiviteter rundt om 
på skolen, som alle fik et fint udbytte af. Særlig de små 
klasser, som kunne komme rundt i de lokaler, de normalt ikke 
kommer i.

Der er taget en god videooptagelse af hele forløbet, som 
indgår i skolens filmsarkiv.

Bankospillet den 3/11 gik fint, der var fint fremmøde, 
og der var flotte gevinster.

Sonja Pedersen.
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OM AT DET NU OGSÅ SNART ER JUL IGEN

Søndag den 14. december 1986 åbner Addit Rundhøj igen 
dørene for gæster med tilknytning til Rundhøjskolen eller 
Addit, idet vi afholder den traditionsrige "Addit-juliMIK" 
med bus eller bil til Addit med hygge og samvær om forvent
ningens glæde.

Sæt altså kryds allerede nu - hvis I vil med.
I næste nummer af dette blad medfølger en endelig til

melding.

OM AT LEJE UD INTERNT

Addit Rundhøjs lejrskole i Addit har en gang imellem 
ledige perioder både weekends og hele uger, hvor vi gerne vil 
leje ud til jer. Uanset vejr og vind samt hvilken årstid, der 
er tale om, så er der altid dejligt i skoven og ved søerne i 
nærheden af Addit. Indendøre er der varme på oliefyret og i 
brændeovnen. Der er kort sagt ingen grund til at blive hjem
me, hvis man istedet kan hygge sig med familie og venner i 
rolige omgivelser, der afviger fra vor normale stressede og 
fjernsynsbefængte fritid.

KOM ALTSÅ MERE UD I NATUREN MED HINANDEN.

OM AT INDRYKKE EN ANNONCE

I 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

TIL 
KLASSER 
FAMILIER 
GRUPPER

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE UDLEJES:

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

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

Skriv til Rundhejskolens kontor eller ring 27 2966 NC.
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE I RUNDHØJ SKOLEDISTRIKT

KORT HISTORISK BAGGRUND

I foråret 85 tog "Ungdomspension Rundhøj" i samarbejde med de
res arbejdsgiver og ungdomscentret initiativ til afholdelse af 
et kursus om miljøarbejde. Der deltog medarbejdere fra forskel
lige arbejdspladser (der iblandt Rundhøjskolen) med geografisk 
tilhørsforhold til områdekontor Holme.

HVAD KOM DER UD AF DET :

Ud over at lære noget om betydningen og værdien af at arbejde 
helhedsorienteret for at fremme et bedre lokalmiljø, blev an
ledningen til at lære hinanden og hinandens fagområde at kende 
benyttet.

En gruppe, kaldet "Vi kan sammen", opkaldt efter kursets over
skrift blev etableret. Gruppen er bredt sammensat af folk med 
tilknytning til eller dagligt arbejde med børn og unge fra 
Holme/Rundhøj.

HVAD LAVER GRUPPEN SÄ :

Med baggrund i den viden og erfaring,vi hver især har fra vores 
fagområde samt den indsigt i observationer, vi gør i hverdagen, 
forsøger gruppen at være med til at støtte op om og fremme ini
tiativer, der tages for at bedre vilkårene og fremme trivselen 
for børn og unge fra de forskellige kvarterer i Holme/Rundhøj.
Af konkrete eksempler kan nævnes:
Afdækning af ønsket om en klubforanstaltning for unge over 18 
år.

Fremme bestræbelser på at etablere klubtilbud for lo-14 årige, 
ansøgning afsendt til Børn og Unge afd.
Samarbejde med projekt "Stengården" om etablering af et aktivi
tetshus for en bred brugerkreds i Holme.

Biblioteket har udarbejdet en oversigt over foreninger og in
stitutioner med tilknytning til Holme/Rundhøj.
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HVILKE FREMTIDSPERSPEKTIVER KAN GRUPPEN PEGE PÄ ?

Først og fremmest kan man spørge, hvad læseren af denne ar
tikel kan bruge en sådan gruppe af „professionelle" til?
Ja, det er vores håb, at vi kan bidrage med støtte og op
bakning til private og andre interesserede grupper, der 
har en god idé til, hvordan lokalmiljøet og trivselen for 
børn og unge kan forbedres og videreføres.
Det kræver selvfølgelig, at man har kendskab til, hvem vi 
er. - Det må vi arbejde på og snarest gøre mere ved. Des
uden håber vi at kunne skaffe midler til at lave en folder 
med en oversigt over de fritidstilbud, lokalsamfundet al
lerede byder på, - en folder, som i givet fald bør uddeles 
til alle børn og unge.
På længere sigt vil vi forsøge i et endnu bredere samarbej
de at styrke det kulturelle liv for både børn og voksne. 
„Resourcer" er et begreb, vi ofte støder på, og da det jo 
findes alle steder, er det vores ønske, at lokale og offent
lige kræfter forenes, så vi sammen kan udnytte og udbygge 
service-faciliteter på en måde, så ofte oversete grupper 
inddrages, så deres ønsker og behov tilgodeses, og nødven
dige foranstaltninger etableres.
- Rundhøjskolen er en aktiv deltager i dette samarbejde!
"Vi kan sammen"-gruppen ønsker hjerteligt til lykke med 
20 års jubilæet!


