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JØRNS HJØRNE

Vi har nu december og det me
ste af januar bag os, og der
med er julen med fest og ferie 
længst forbi. Tilbage har vi 
minderne - ikke mindst den vel
lykkede Luciafest vil blive 
husket. Børnene og lærerne for
måede virkelig at lave et hyg
geligt og sjovt arrangement, 
som tillige blev sat i en 
stemningsfuld ramme af vore 
"Rundhøjblæsere", "Forældre- 
og lærerkoret" og Luciapiger- 
ne. Alle, der har bidraget til 
afviklingen af Luciafesten - 
i stort eller småt - fortjener 
tak. Men det store fremmøde og 
den gode stemning er nok den 
bedste tak, der kan gives.
Jeg håber, at alle har haft 
en god juleferie og en god 
start på det nye år. Foran os 
ligger der en meget lang ar
bejdsperiode. Der er hele 14 
uger mellem juleferien og næ
ste fridag, som bliver påske
feriens første dag.
Heldigvis har vi mange lejlig
heder , til at gøre arbejdspe
rioden afvekslende og spænden
de. Jeg skal vende tilbage til 
et par stykker, som ligger lige 
om hjørnet.

INDSKRIVNING

Vi har netop afsluttet ind
skrivningen af de nye elever 
i børnehaveklasse og 1. klasse. 
Som vanligt prøvede vi på at 
gøre dagen så festlig som mu
ligt for de nye børn og foræl
dre. Skolenævnet var til stede 
med en repræsentant, som gav 
børnene et æble, og nævnet hav
de dermed lejlighed til en før
ste kontakt med de nye foræl
dre. Børnene fik også farve
kridt og et hæfte mod at love 
inspektøren en tegning ved 
først givne lejlighed.
Der er på nuværende tidspunkt 
indskrevet 37 børn til børne
haveklasse og 3 børn til l.kl., 
og det er et meget tilfreds
stillende resultat.

BUDGET

Vi har modtaget vores budget
bevilling fra Århus kommune. 
Der er en del nye beregnings
måder, som gør det lidt vanske
ligt at gennemskue. Men det ser 
umiddelbart ud som om, vores 
budgetforhold er så godt som u- 
ændrede. Når vi har regnet lidt 
mere på det, kan vi bedre over
skue konsekvenserne.
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ANSÆTTELSE AF NY VICEINSPEKTØR

Den tid nærmer sig desværre,da 
skolen skal tage afsked med 
endnu en værdsat og respekte
ret medarbejder. Viceskolein
spektør Vagn Jensen gar af med 
pension efter mange års arbej
de for Rundhøjskolen - det bli
ver pr. 1/3. Skolenavnet arbej
der med ansættelse af en ny 
viceinspektør, og i løbet af 
kort tid skulle vi gerne være 
i stand til at præsentere Vagns 
afløser.

med, kan du rette henvendelse 
til skolen. Læs mere om loppe
markedet inde i bladet.
BAK OP OM LOPPEMARKEDET I RIDE
HUSET D. 19 - 21/2. VI HAR 
BRUG FOR DIN HJÆLP - FØR OG 
EFTER.

Jørn Skovsgaard.

LOPPEMARKED

Til slut skal jeg opholde mig 
lidt ved loppemarkedet, hvor 
forberedelserne allerede er i 
fuld gang. Jeg vil opfordre 
forældrene til at holde særlig 
godt øje med børnenes tasker i 
denne tid. Vi annoncerer lop
pemarkedet på mange forskelli
ge måder, og derfor har børne
ne forskellige "beskedder" med 
hjem om enkeltheder i afvik
lingen af loppemarkedet.
Vær velorienteret om loppemar
kedet - så får vi alle det 
største udbytte.
De mennesker, som arbejder med 
loppemarkedet, yder en kæmpe
indsats, og der er stadig 
plads til flere frivillige.
Hvis du har lyst til at være
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UNGDOMSKLUBBER I HOLME-OG RUNDH0JOMRÄDET

TIL EN ANGST-BEKYMRET FORÆLDRE

Jeg er ligesom dig også bekymret for de børn og unge, 
som eftermiddag og aften hænger omkring spilleautomaterne 
ved bodegaen i Rundhøjcentret, og jeg er også enig med dig i, 
at området er noget underforsynet med ordentlige steder, hvor 
børnene kan være i dagtimerne, men først vil jeg gerne nævne 
hvilke ting, der i øjeblikket er åbne for børn og unge, såle
des, at vi kan klarlægge de egnetiige mangler, ønsker og behov 
for Rundhøjområdet.

Vi har ungdomsklubber i området, både på Holme skole og 
på Rundhøjskolen. Klubberne er ungdomsskoleklubber, og de er 
åbne for de 14-18 årige unge, som modtager undervisning i Ung
domsskolen. Klubberne er åbne mandag, tirsdag, onsdag og tors
dag fra kl. 19-22, og Rundhøj vil som forsøg, fra den 18.1 og
så have åben kl. 19-22 søndag aften. Klubben i Rundhøj har til 
huse i skolens kantine, og de unge kan samles om de aim. klub
aktiviteter som bordtennis, billard, dart, film, fester, fore
drag, week-end-ture etc. I øjeblikket har ungdomsskolen Rund
høj afd. ca. 225 elever, hvoraf ca. loo bruger klubben jævn
ligt.

Der udover kan nævnes "Byggeren", den åbne legeplads ved 
Rundhøjcentret for de 7-14 årige børn, med åbningstid i dag
timerne, ligesom der er mulighed for at gå til spejder og dyr
ke håndbold i Lyseng i Rundhøjhallen.

Tilbage er en gruppe, som ikke vil være spejder, som ikke 
dyrker sport, som er for unge til ungdomsklubben, som forøv
rigt kun er åben i sæsonen fra september til april. 
Hvad gør vi med dem ???..........  og for dem ???

Ja, her er det så, at VI KA'SAMMEN-GRUPPEN kommer ind i 
billedet (se Inge Daugårds artikel i sidste nr. side 8). Her 
er gruppen, hvor skolen, skolenævn, ungdomsskole, socialvæsen, 
politi, beboergrupper, repræsentanter fra Rundhøjcentret, kort 
sagt alle, som ønsker, at området skal være et rart sted at væ
re for såvel børn som voksne, arbejder sammen på tværs af al
le skel i et forsøg på at bedre forholdene for børn og unge i 
området.
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Foreløbig har det sidste møde resulteret i en henvendel
se fra ungdomsskoleinspektør Ib Hansen og skolenævnsmedlem 
Inge Daugård til skolevæsenet, om benyttelse af lokalerne un
der Rundhøjskolens gymnastiksal til et ungdomsaktivitetscen
ter (se bilag), hvor der kan drives juniorklub i dagtimerne og 
ungdomsklub om aftenen. Sådan et projekt koster penge, også her 
er der sendt ansøgning af sted, i første omgang til socialkon
toret i Holme.

Så der bliver virkelig gjort noget, men det er stadig 
meget vigtigt, at I forældre også kommer med, i første omgang 
ved at tale med jeres børn om problemerne i Centret, men også 
ved en aktiv indsats, f.eks. ved at møde op i klubben, i cen
tret eller, når aktivitetscentret kommer op at stå, mød op og 
giv en hånd med sammen med jeres børn, når lokalerne skal i- 
standsættes og indrettes.

Det er jo i sidste ende jeres børn, det drejer sig om.
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TRANSPORT

Jeg/vi kan stille lastbil/varevogn til rådighed 
for indsamling/udkørsel:

Indsamling sæt X evt. andet kl.slet
Lørdag 14/2 kl.8-18
Søndag 15/2 - 8-18
Mandag 16/2 - I5-2o
Tirsdag 17/2- 15-20

Udkørsel
Torsd. 19/2 kl.16-21
Fre. 20/2 - 16-21
Lør. 21/2 - 9-13

Chauffør: med_____ uden_______
Bilmærke: ________ , ______________
Lad: lukket åben,

N a vn (e) :•tlf.
Barns navn:klasse
Adresse:____________________________________________

Evt. spørgsmål vedr, transport kan rettes til 
Gunner Jensen tlf. 06146533.



Deltagelse i indsamling/sortering og salg.

Jeg/vi vil gerne deltage i 
Indsamlingen . : .
Lørdag 14/2 kl.8-18
Søndag 15/2 - 8-18

sæt X antal pers.

SvKspørgsmål ang. indsamling: 
Gunner Jensen ©6146533.

Sortering
Lørdag 14/2 KL.Io-18 
Søndag 15/2 - Io-I8 
Mandag 16/2 - 19-22 
TirsdagI7/2 - 19-22 
Onsdag TR/2 - 19-22

Evt. spørgsmål vedr. sortering:
Johs. Colstrup tlf. 06145377. <

Salget:
Torsdagl9/2 kl.16-21
Fredag 2o/2 - 16-21
Lørdag 21/2 - 9-13
Hvis du har ønske om at sælge i 
en bestemt afd. da hvilken

Navn (e)tlf.
Barns navn klasse

Adresse

I “gade", på glædeligt gensyn!!!
3ye forældre, snyd ikke jer . selv for det sammenhold der opb^Scs 
lare/lærere imellem, ved deltagelse, i et LOPPEMARKED, Til pavn ft 
højskolen, og derned direkte for dit barn.
!g hilsen'

ö Brecker
i 27 66
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Ä ÅRETS STØRSTE 

VLOPPE- 
tVMARKED

Afholdes I Ridehuset ved Ridhuset 
i dagene XM2. HM1.21/2 HI fordel for 
Rundheiskolens lejrhytte. <.<■., ; *

VI SAMLER IND
LØRDAG 14/2 og SØNDAG 15/2 
Ring venligst pi telefon 44 
lørdage 24/1-31/1-7/2-14/2...kl. 10-l>|
Søndag 15/2^.?.,,.............kl. I0-T2, . 
Samt 9-13/2W. i8 og kl. 18-20 t 
hvis De har •Wekter. soin.skal dfhenfe» p

Klip annoncen od og hjælp ösf
* eventuelt ved at sætte den op i trappeopgangen



ARBEJDET OMKRING BØRN OG UNGE
I sidste nr. af RUNDHØJSKOLEN kunne man læse et indlæg 

fra en "angst-bekymret" forælder. Mange deler sikkert både 
angsten og bekymringen, men ud over at dele, hvad kan vi så 
gøre?

Mange initiativer er taget indenfor de sidste 3 mdr., i- 
sær med henblik på at gøre opmærksom på den katasrofale mangel 
på juniore- og ungdomsklubber i netop vort område. De fleste 
henvendelser har fået positiv respons, hvilket er glædeligt i 
sig selv. Der sker noget, man er opmærksom på vore problemer. 
Planerne om udbygning af ungdoms- og juniorklub er reelle og 
forhandlingerne omkring lokaler, medarbejdertimer og økonomi 
til denne udbygning er reelle. Forhåbentlig skrider dette ar
bejde fortsat hurtigt fremad.

VICEINSPEKTØREMBEDET L
Nævnet måtte igang igen med den vanskelige opgave, der 

ligger i at udvælge den bedst egnede kandidat af en stak ansøg
ninger. Næppe er vores nye inspektør indsat og i gang, før vi 
går i lag med ansøgningerne til viceinspektørstillingen.

Trods "erfaring" er et grundigt arbejde blevet lagt i 
gennemgang af ansøgninger og samtaler med ansøgere. En enig 
udtalelse blev resultatet, og vi venter nu spændt på skolekom
missionens og byrådets afgørelse.

LOPPEMARKED
Et stort apparat er sat i gang: LOPPEMARKED i Ridehuset. 

Et arrangement som gerne skulle resultere i en pæn portion 
klingende mønt. Addit-Rundhøj står for foretagenet, men alle 
øvrige instanser på skolen er stærkt involverede, og ikke 
mindst forældrenes indsats har stor betydning. Denne gang har 
man besluttet, at de evt. indkomne midler bl.a. skal komme 
lejrskolearrangementer til gode. Vi har endnu ikke haft lej
lighed til at studere tallene for budget-87 nærmere, men sand
synligvis er vi nødt til igen at konstatere, at netop kontoen 
for lejrskoler er utilstrækkelig, og det på trods af gentagne 
henvendelser.
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Her kan det gamle ord om at: et lod gerning er bedre end 
et pund præk, komme til anvendelse. De utallige beklagelser og 
protester over utilstrækkelige midler kan nok lignes med man
ge pund præk. En eller to vagter i ridehuset eller før f.eks. 
ved telefonen, kan lignes med ikke et lod gerning, men en væg
tig håndsrækning til et godt initiativ.

Kom og vær med. Det er sjovt, og det er til gavn for alle.

Venlig hilsen 
Elly Petersen.
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HVAD KOSTER ET BARN ??

Danmark har en verdensrekord af den kedelige slags. Danmark er 
nemlig det land, hvor der gennemsnitlig dræbes flest børn i 
trafikken, det drejer sig for tiden om et barn om dagen. Ofre
ne er tit børn, der er på vej til eller fra skole_

Den lo. december om morgenen afholdte vi i samarbejde med po
litiet en lygtekontrol og et cykeleftersyn på skolen. Med oven
stående i tankerne var det en rystende oplevelse. Af 25 cyklen
de elever kom de 12 (tolv) uden lys på cyklen.

Hvad koster et barn - hvilken pris vil du egentlig sætte på 
dit barns liv? I dette tilfælde kan det være et spørgsmål om 
75 kr., det er nemlig, hvad et par gode battericykellygter ko
ster.

Det er meget vigtigt, at I med jævne mellemrum sammen med jeres 
barn kontrollerer, at cyklen er i orden, og at lyset virker. 
Lad aldrig jeres barn cykle uden lys. Snak også med jeres barn 
om,at det, hvad enten det går eller cykler, altid er den sva- 
aeste i trafikken.

Kære forældre, lad os i fællesskab gøre alt for, at vi her på 
Rundhøjskolen ikke kommer til at bidrage til den kedelige ver
densrekord.

Jørgen Skaftved, 
færdselskontaktlærer.



11

Hyt fra Taaätogaa

Jeg har fået orlov fra den kommunale tandpleje fra 1/1 
til 1/9 1987 for at kunne tage til Grønland og vikariere som 
tandlæge .

Som vikar for mig kommer Elizabeth Ålkjær og Susanne 
Winding. Begge har været ansat en årrække ved børnetandple- 
jen.

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår fra os på 
tandklin ikken.

Venlig hilsen 
Peter Sørensen.


