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Igennem længere tid er hold

ningen til reklamer gradvist
blevet ændret. Tidligere i sko

lens historie er reklamer ble

vet drøftet både blandt lærere
og i skolenævn. Holdningen var

forholdvis entydig: Reklamer og
skole skal holdes adskilte, og

der var enkle regler, som gjorde
det let at afvise f.eks. mate

riale, hvorpå der var trykt re
SPONSOR WANTED ?

klamer .

Imidlertid er luften lukket ud

Der er kommet nye bestemmelser
om reklamer i idrætsanlæg, som
også bruges til undervisning.

Hidtil har det været således,
at der ikke må være reklamer

i undervisningslokaler.
Når Rundhøjhallen bruges til
undervisning, må der altså ik

ke være reklamer i lokalet.
Når Rundhøjhallen bruges til
håndboldstævner eller andre

arrangementer, kan der ophæn

ges reklamer til støtte for

arrangementet eller de invol
verede klubber. Men reklamerne

skal tages ned igen ved slut

ningen af arrangementet.
Med de nye regler bliver det
tilladt at lade reklamerne hæn

ge permanent i hallen. Skole
lederen eller skolenævnet kan

nedlægge forbud mod udformnin
gen af konkrete reklamer ud

fra etiske overvejelser; men
som sagt - fra nu af kan ele

verne blive konfronteret med
reklamer i skoletiden.

af skolens budgetter, og vi har
ikke råd til alt det, vi gerne

vil. Navnlig er misforholdet
stort, når det drejer sig om

lysten til at tage på lejrsko

ler sammenholdt med de penge,
vi kan rejse for. Nogle fik den

idé, at lave "reklameaviser'' og
i tidens løb er dette umærkeligt
blev en fast del af skolebille

det. Eleverne får nogle lokale

handlende og virksomheder til
at tegne annoncer i en publika
tion, som eleverne fremstiller

og omdeler. I denne aktivitet
sættes dansk- og orienterings

indhold ind i en sammenhæng,
hvor eleverne er meget motivere

de - og det er godt !
Men kan vi både lade eleverne
lave reklamer og samtidig holde

reklamerne ude af skolen ?
Der er vel også en grænse for,
hvor afhængige skolens aktivi
teter skal være af "sponsorvirk

somhed" ?

Har du en mening ? Skriv i bladet !

3
Køb skolens bluse - vær med til at vise flaget.

PS. Bluserne er små i størrelserne, men til
gengæld krymper de ikke.
FOLF

Forældre- og lærerforeningen på Rundhøjskolen har afholdt sin
årlige generalforsamling mandag den 24. april 1989.

Trods et begrundet (syntes vi selv) håb om stort fremmøde
kunne generalforsamlingen ikke mønstre flere end 22 deltagere.
Vi kan vælge at opfatte dette som en tillidserklæring, men fø
ler nok, at når foreningen har rundet de 200 medlemmer (flot),
må der være flere resourcer at hente. Roser/kritik er svære

at udøse over sig selv.
I 1988/89 har der været mange aktiviteter: interessegrupper
for børn, aftenskole for voksne, bankospil og teatertilbud.

Folf står også i nært samarbejde med Addit-Rundhøjstyrelsen,

skolenævnet og den tværfaglige gruppe "Vi kan sammen".
Igen i år har Folf afregnet 10.000 kr. med Addit-Rundhøj
for klassernes årlige 3-dages ophold i hytten. På general
forsamlingen vedtog man at sætte dette beløb op til 12.000 kr.

i 89/90 i anerkendelse af prisudviklingen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig så1 edes:

Formand

Næstformand

Jonna Andersen,

Sonja Pedersen,

Kasserer
Sekretær

Jørgen Hoffmeyer,
Else Jægersdorf,

i øvrigt

Birte Ruby,
Vibeke Keog Pedersen,

Suppleanter

Steven Kadin,

Niels Drost.
I møderne deltager desuden:

Fra lærerråd

Ulla Jordhøj,
Per Graversen,
Jørgen Gaarde.
Elly Petersen,

referent.
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På sidste nævnsmøde havde vi en alenlang dagsorden og var, som

det efterhånden er blevet sædvane, nødt til at udskyde flere
punkter.
Følgende emner kom dog til debat:

Klassesammenlægninger: Det rygtedes under mødet, at skolekom

missionen indstiller til byrådet, at der ikke sker klassesam
menlægninger i år. Det drejer sig om de kommende 6. og 1. kl.
Valgfag 6.-7, klasse: Der blev vedtaget en ny valgfagsordning

for de 2 klassetrin, som deler fagene op i 2-timers moduler i
stedet for de nuværende 3-timers. Ændringen sker bl.a. for at
give et mere tilfredsstillende undervisningsforløb, da 3-timers

moduler i nogle fag kan være for lange.

Specialundervisning: Der er igen på grund af det dalende elev
tal skåret i timerne til specialundervisning. Nævnet er blevet
betænkeligt, men må nok affinde sig med situationen. Vi ligger
stadig i den øverste del af skalaen med hensyn til antal timer

pr. elev.

Skolegården: Der er fra' nævnets side stor utilfredshed med vo
res nuværende skolegård, som vi mener er under al kritik. Vi

vil gerne prøve at påvirke kommunen til at gøre noget ved pro
blemet og har foreløbig taget kontakt til Forældre- og lærer

foreningen for at lave et fælles initiativ. Har I som forældre
nogle kommentarer, er I meget velkomne til at ytre jer.

"Vi kan sammen”-gruppen har taget initiativ til at nedsætte et
bladudvalg, som skal organisere udgivelsen af et nyt blad for

alle borgere i Holme. Bladet udkommer midt i april og fordeles

til ca. 4000 husstande i Holme.
Venlig hilsen Inge Daugaard.

Et stort TILLYKKE
til årets konfirmander

Søndag d. 16.april.

HÆRVÆRK.

Hvis I havde 5.000 kr. hvad ville I så bruge dem til ?
En stor skolefest måske ?

Ja, for det har I faktisk, på en hærværkskonto.

SÅ STOP AL SLAGS HÆRVÆRK PÅ

RUNDHØJSKOLEN !!!!

Hvis al hærværk stopper bliver der en masse penge tilbage på hærværkskontoen

(der normalt bliver brugt til at dække reparationer o.l.)

og disse penge kunne eleverne være med til at bestemme over.

Mange
HÆRVÆRKS

hilsner
ELEVRÅDET !!!

