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21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

skolen holder op, når undervis
ningen er hørt op, ej heller

når idrætsforeningerne, spej
derne, ungdomsklubben, ungdoms
skolen, teater/filmfolkene, in

teressegrupperne, forældre- og

lærerkoret, Rundhøjblæserne el

ler de forældre og lærere, som
har haft et arrangement på sko

len er gået hjem, og skolen be
Nu falmer skoven... Og mens na
turen er i færd med at pakke

hørigt er lukket af for natten.

Af og til brækkes låsene til dø

sig ned for vinteren, har vi

re op, og lyssky, ukendte perso

taget hul på skolens mest in

ner rumsterer rundt i skolens

tensive arbejdsperiode - vin

mørke korridorer.

teren .

Det må egentlig vække forundring,

Det gælder i hvert fald, hvis

for gevinsten står ikke mål med

man ser sagen fra bygningernes

anstrengelserne. De uhyre få ting,

synsvinkel. Det er meget få ti

vi har, som i denne sammenhæng er

mer i døgnet, hvor der ikke er

noget værd, befinder sig i områ

en eller anden aktivitet igang

der, der er sikret med alarm, og

et eller andet sted i bygnin

her kommer disse mørkemænd ikke.

gerne .

I stedet kan de luske af med nogle

I den årle morgenstund er ren

tomme sodavandskasser og en ud

gøringspersonalet igang med at

rangeret casettebåndoptager,eller

forberede dagen for os alle.

som forleden lidt småmønt fra

Det foregår mens de fleste, i

varmtdriksautomaten - den tømmes

lykkelig uvidenhed herom, hen-

hver dag. Ret uskyldigt - Men. I

sover de sidste timer af en -

deres kølvand efterlades istand

forhåbentlig - velfortjent nat

sættelsesomkostninger på uhyre

tesøvn. Mens vi smågnavne slub

beløb, og en trist opgivende

rer vor morgenkaffe, -youghurt,

holdning hos de, som skal stå

-brød, -havregryn eller hvad

for oprygningen.

vi nu starter dagen med,

ket" i automaten har formentlig

i os,

udbyttet afbræk

er skolebetjenten i gang. Må

ikke været over 60 kr. - automa

ske er der småreparationer i

ten står til reparation for

klasserne, måske skal varmean

lægget justeres,

så vi kan sid

15.000 kr.
Elevrådet vil tage problemet op.

de trygt og lunt, og måske skal

Jeg vil håbe, de får stor opbak

der ryddes op efter ubudne gæ

ning i arbejdet. Det er et pro

ster. For desværre er det ikke

blem, som skabes af få, men det

sikkert, at aktiviteterne på

går ud over os alle.

"Hvem skal .vi ha' i næste time?"

"Kommer der vikar"?

"Må vi gå hjem"?
De tre spørgsmål bliver ofte stillet mig af børn som ved, at

deres lærer er fraværende p.gr.a. sygdom, lejrskole eller kursus
den pågældende dag.

I 9 ud af lo tilfælde skal klassen så have en af skolens øv

rige lærere som vikar. Han/hun har så i heldigste fald talt med

den, som er fraværende sådan, at der kan foregå et meningsfyldt
stykke arbejde,

selvom den "rigtige" lærer er væk.

Hvis ikke vikartimerne kan dækkes af skolens egne lærere,

må vi hente en af skolevæsenets løse vikarer.

Skulle begge disse muligheder være udtømt, kan jeg nære

nødt til at give en klasse besked om, at de skal sidde alene og
arbejde, eller hvis det drejer sig om ydertimer, at de får fri.

Det kan også hænde, at vi giver fri i ydertimer, hvis ikke
vi har en kvalificeret afløser til at dække f.eks. valgfag i

6.7.8.9.kl.
Det sker altså, at børn enkelte dage skal møde senere eller

får tidligere fri.
Vi prøver at begrænse antallet af gange, hvor vi giver fri

mest muligt, men når det endelig sker,

følger vi denne procedure:

1. Vi giver aldrig fri i 1.2.3.kl.
2. Hvis 4.5.kl. får fri i enkelte timer, skal de have skriftlig

besked med hjem dagen før.
3. Hvis 6.7.kl. får fri i enkelte timer, skal de have skriftlig
besked med hjem dagen før eller samme dag.
4. Hvis 8.9.lo.kl. får fri i enkelte timer,

skal de have mundt-

1ig besked med hjem dagen før eller samme dag.
Selvom vi følger ovennævnte procedure, kan det meget vel
tænkes, at I har spørgsmål til vores fremgangsmåde o.lign.

I så

fald må I endelig kontakte os og få en ordentlig forklaring..

Jørgen Gaarde.
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EFTERLYSNING! !!!!!!
I.F. Lysengs håndboldafdeling efterlyser nye

nye spillere. Alle piger og drenge i alderen
fra 8 år og opefter, indbydes til aktivt at

deltage i vinterens store idrætsgren.

I klubben arbejdes der meget på at Rundhøj-

hallen fortsat skal være et rart sted for alle.
Du behøver ikke at have spillet håndbold
tidligere, eller købe dyrt træningstøj m.m.

Du skal blot have et par indendørssko , et par
shorts og en bluse. Kom op i Rundhøjhallen.

Lær din træner og holdkammerater at kende. Vi
er altid glade for at få nye spillere og vi vil

gøre vores bedste for at du skal blive glad for
at spille håndbold. Det er nemlig vigtigt at

håndbold er sjovt!
I.F. Lysengs håndboldafdeling har det laveste

kontingent i byen. Kom op og spil med i 2-3
uger. Beslutter du dig derefter for, at du vil

spille håndbold resten af sæsonen, så skal du
kun betale kr. 275.00 for hele sæsonen
Endvidere kan håndboldafdelingen tilbyde dig

ture med holdet. Hvert år deltager ungdoms
afdelingen i et stævne i påsken. Desuden har

vi jo den sædvanlige hyttetur, der de sidste
2 år har været henlagt til henholdsvis Venø

og Samsø.

Godt kammeratskab, god kondi, velvære, liv og
glade dage, er faktorer vi vægter i I.F. Lyseng.

Træningstider:
Årgang:

Fold:

Dag:

78-79

Pige Lilleput

man.

& ons.

15-16

76-77

Pige Puslinge

tir. & tor.

15-16

74-75

Piger

man.

72-73

Dame-junior

tir.

19.30-21

tor.

18 - 19

Kl. :

& ons. 17-18

78-79

Drenge Lilleput

man. & ons.

16-17

76-77

Drenge Puslinge

tir.

& tor.

16-17

74-75

Drenge

tir. & tor.

17-18

72-73

Herre-junior

tir.

18-19.30

tor.

19 - 20

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Formand: Jan Petersen tlf. 06-937706
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Fritid med mening - her er plads til alle.
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Først et velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, Niels Drost, der
repræsenterer børnehaveklasserne .
Interessegrupperne for I. - 5. klasse er startet den 14-9. Bag
ning, idræt og formning.
Gymnastik for damer startede den 12-9 med 4 hold. Instruktørerne
er Birgit Tolboe og Jette Andersen.
Som noget nyt i år er der startet et sykursus for voksne. Tilmel
dingen er fin, men der er altid plads til et par stykker til.

Sidder du ligefrem på nåle

Så er det om

mandagen på
Rundhøjskolen.
I september blev der sendt girokort ud til alle forældre, og vi hå
ber igen i år, at mange vil være medlem. Og det koster kun 30 kr. pr.
år at være medlem af Forældre- og lærerforeningen.
Så næste gang I skal på posthuset eller kommer forbi, husk at tage
girokortet med.

Husk også at sætte kryds i kalenderen tirsdag d.8 -II, da er der
stort familiebanko.

Venlig hilsen

Sonja Pedersen.
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Som vanligt ved skoleårets start er der mange ting at tage

stilling til - og mange møder.
De fleste klasser holder forældremøder indenfor ,de første
par måneder af det nye skoleår. Nævnet vil gerne opfordre til,

at man på disse møder får valgt et klasseråd.Det er hensigten
i løbet af efteråret at indkalde medlemmerne af klasserådene til

et arrangement, hvor vi kan snakke om ting, der vedrører livet
på Rundhøjskolen.

- Nævnet har altid brug for kommentarer og

forslag fra så stor en del af forældrekredsen som muligt, og det
er vores store ønske, at en tættere kontakt til klasserådene kan

bidrage til at give os et bedre grundlag for de beslutninger, vi
skal træffe på nævnsmøderne.

Fra debatten på vore sidste nævnsmøder vil jeg nævne et par
punkter:

Skole/hjern-samarbejde■ Der er fra forældreside rejst spørgs
målet om samarbejdet mellem skole og hjem fungerer tilfredsstil
lende - eller kan forbedres til fordel for alle parter. Er et
kvarter nok til en forældresamtale? eller betyder den korte tid,

at det kun er lærerne, der får fortalt om deres indtryk af barnet?

Ved vi nok om, hvad børnene skal lære i indeværende skoleår? o.s.v.
Nogle af jer har måske læst artiklen i Århus Stiftstidende den
11.9.88 om "forældrekonsultationer". Lærerrådet har taget sagen

op og vil i den kommende tid arbejde med emnet. Lærerne vil gerne
have nogle forældrekommentarer og forslag og vil derfor tage emnet

op på de kommende klasseforældremøder - så sig frem, hvis I mener,
tingene fungerer godt, eller hvis I har forslag til ændringer.
Et andet væsentligt problem, som har været på vores dagsor

den jævnligt, er manglen på skolefritidsordning■ Lige siden 1981
har det været drøftet i nævnet, og adskillige forslag har været
på bordet. Det sidste forslag, som her i midten af september er

videresendt til forvaltningen,er et forslag om et nært samarbejde
med legepladsen på Rundhøj. Vi håber meget på, at kommunen alvor

ligt vil overveje denne mulighed, da vi ved, at det er. et stort
problem for mange.
SIDSTE NYT: Klasserådet i l.A har taget initiativ til en
spørgeskemaundersøgelse for at få et overblik over, hvor alvorligt
problemet helt konkret er. Fra nævnet vil vi gerne opfordre alle

forældre, der får tilsendt spørgeskemaet (bh.kl., 1.-3.kl.)
at støtte initiativet ved at indsende svar.

Venlig hilsen
Inge Daugaard,
skolenævnet.
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