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SKOLEVÆVNSVALGET

Tirsdag d. 4. marts i år er der valg til skolenævnet.
Gennem valg af skolenævn får forældrene en direkte indflydelse 
på en række forhold af betydning for deres børns daglige skole
gang: Indhold af børnenes undervisning og hvordan børnene befin
der sig i skolen.

En god kontakt mellem skolen og forældrene giver erfaringsmæssigt 
barnet det bedste udbytte af skolegangen. Et skolenævns væsentlig
ste opgave må derfor være, at det sammen med skolens ledelse og 
lærere formidler et samarbejde mellem skolen og det enkelte hjem.

I anledning af valget er der udsendt en rød informationsfolder 
(dit barn har fået en med hjem). Heri anføres nævnets opgaver, - 
en opremsning, som kan virke tør og måske også lidt skrammende. 
Det er på ingen måde sådan. 
Det er spændende.
F.eks. omkring skoledistrikterne: En følelse af at være udset til 
"nedlagt skole" blev på et tidspunkt meget udtalt og kunne næsten 
læses mellem linjerne i de mange skrivelser om det faldende børne
tal og afgivelse af fløj E til skolepsykologisk rådgivning. Hvil
ken triumf - efter et par år at have været begravet i prognoser - 
for elevtallet - for nybyggeri - for til og fraflytning, altsammen 
gældende til 1998, - at kunne konstatere, at skoledistrikter kan 
ændres, at elevtallet har stabiliseret sig, oven i købet højere 
end prognoserne, og at vor største attraktion blandt nye forældre 
nu er skolens størrelse.
Det er forvirrende.
F.eks. omkring den nu igen aktuelle vinterferie. To gange har vi 
her på stedet foretaget rundspørge blandt forældrene og ud herfra 
afgivet udtalelse. Et forsøg fra officielt hold i 84 på at indfø
re ferien måtte aflyses. Nu ser vi, at debatten er i fuld gang i- 
gen. Mon vi også skal høres denne gang. 
Det er harmeligt.
F.eks. omkring vikarsituationen. Sammen med de øvrige besparelser, 
vi har været vidne til, er vikarkontoen også en tung sag. Den 
rammer hårdt på alle fronter. Hjemmene kan ikke være tjent med, 
at børnene gives fri, manglende undervisning er til gavn for in
gen, og lejrskoler og lærernes kursusmuligheder begrænses uaccep
tabelt. Utallige henvendelser, ansøgninger og protester omkring 
dette punkt, som de fleste skoler har fælles, har tilsyneladende 
ingen virkning haft. Hele situationen er uholdbar, men midlet til 
løsning af det, nemlig penge, lader sig nok ikke finde lige med 
det første. Vi må fortsat opfordre politikerne til fortsat at le
de.
Det er givende.
Uden viden og indsigt i hvordan tingene hænger sammen, kan det 
være vanskeligt at tage stilling.
Hvordan er centerklassernes dagligdag? Hvordan fungerer bibliote
ket? Hvordan foretages bogindkøb?

Er den strøm af informationer, som skolens ledelse og skolefor
valtningen mildt lader regne ned over nævnet, ikke tilstrækkelig, 
er faglærerne altid parat til at give et indblik i skolens dag
ligliv. Sundhedsplejerske, tandlæge og psykolog - alle kan bidra
ge med deres specielle viden - og gør det gerne. En forældrefore
ning er et plus for et nævn. Vi er endnu heldigere, idet vi har 
en Forældre- og Lærerforening. Mange opgaver løses ved et samar
bejde på den led.

Det giver altsammen en god baggrund for at skabe et skole-hjem- 
samarbejde til gavn for børnene, og det er jo dem, bestræbelser
ne samler sig om.
Skal disse bestræbelser lykkes, er det vigtigt, at forældrene vi
ser interesse for skolen, når Forældre- og Lærerforening, nævn el
ler skolen kalder.

Et skolenævnsvalg er vigtigt, idet det valgte nævn jo skal træf
fe en række bestemmelser på ALLE forældrenes vegne og således og
så på børnenes vegne.

Kom og vær med.

Den 5. februar er der orienteringsmøde på lærerværelset. Skolenæv- 

net vil være til stede. Elly peterSen.



SKOLENÆVNSVALGET
SA er det valgtid. Den 4. marts skal alle Rundhøjskolens foraldre 

ved deres stemmeafgivelse afgøre, hvem de personer skal være, der 

de næste 4 Ar skal fremføre forældrenes synspunkter overfor skolene 

ledelse og som forældre tage stilling til de problemer, der ifølge 

bestemmelserne skal forelægges nævnet.

Forældre- og Lærerforeningen har altid arbejdet godt og i-iuktisk 

med nævnet til gavn for børnene. Dette samarbejde skulle meget ger

ne fortsætte.

SÅ DERFOR:

DET GÆLDER DIT BARN
Er du klar over skolenævnets indflydelse pA skolens daglige virke?

Har du læst den omdelte røde folder angående orientering om skole- 

nævnsvalget 1986?

Mød op onsdag den 5. februar kl. 19.30

på skolens lærerværelse.

Her vil formanden for valgbestyrelsen, byrådsmedlem LISE RAHM for

tælle om de forhold, der knytter sig til valget.

Efter denne orientering vil Forældre- og Lærerforeningen opstille 

sin liste til valget den 4. marts 1986.

SKOLE-HJEM SAMARBEJDET ER VIGTIGT!
Mød derfor op den S. februar og gør din indflydelse gældende.

PA GENSYN!

Med venlig li il sen 

p.b.V.

Tove Colstrup
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PP-nyt
INDSKRIVNINGEN
til bh-klasserne og 1.klasse har 
nu fundet sted. Det blev til 33 
elever til børnehaveklasserne og 
et par elever i 1.klasse. En del 
hjem har ønsket at komme på Rund
højskolen, selv om de hører til 
andre skolers distrikt. Omvendt 
ved vi, at elever, som egentlig 
hører hjemme hos os, søger andre 
skoler. Det udlignes næsten. Men 
ét er nogenlunde sikkert: Vi får 
to børnehaveklasser næste år og
så, ligesom de nuværende bh-klas- 
ser videreføres som to 1.klasser. 
Der blev som bekendt gjort ekstra 
meget ud af indskrivningen i år, 
og vi havde på fornemmelsen, at 
den nye form blev godt modtaget. 
Vi glæder os til samarbejdet 
fremover

SKO LE VÆV NSVALG ET
er - helt bevidst - omtalt meget 
i dette nummer af bladet. Jeg kan 
kun - ligesom alle andre - opfor
dre ALLE til at give møde og 
stemme ved valget, som det er ens 
ret - og vel egentlig også pligt, 
hvis man mener noget med børnenes 
skolegang.
Jeg har lovet at nævne, at skole
nævnet selvfølgelig vil være til 
stede ved orienteringsmødet ons
dag den 5. februar, for at for
tælle lidt og svare på spørgsmål 
om skolenævnets arbejde.
Må jeg iøvrigt bede alle om at 
læse den røde folder godt og 
grundigt igennem og lægge mærke 
til fristerne. Tak.

BRANDSYN
Brandsyn:

Skolen er nu gået kritisk igen
nem af brandtilsynet. De store 
ting var der ikke at påtale; 
men enkelte forhold blev omtalt 
og vil blive rettet snarest.

BUDGETTET
for 1986 er endnu ikke færdigbe
handlet i byrådet. Men skolen skal 
jo køre videre, så det er beslut
tet, at kun de nødvendige daglige 
indkøb må finde sted. Så må resten 
vente en stund endnu.

LUCIAFESTEN
fik jo et andet forløb end tidlige
re. Der var et overvældende og glæ
delig stort besøg, så vi tolker det 
som tilfredshed med den nye form. 
Der kan stadig være ting at rette 
eller gøre bedre. Men her er vi af
hængige af de tilkendegivelser, vi 
får fra børnene og deres forældre, 
så ring eller skriv til os derom.
Vi er vel alle interesserede i, at 
vore fester på skolen bl iver så go
de som vel muligt?

HÅNDBOLD
Rundhøjskolen har med heLd og dyg
tighed deltaget i skolernes hånd
boldturnering, som det er n«vnt 
andetsteds i bladet. Herfra skal 
der lyde en tak for indsatsen og 
et til lykke med de fine resulta
ter.



TILMELDING »MARIEHØNEN»

Navn Klasse

Betalt 5,00 Kr pr. person
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iädit-nyt

Om JUL og NYTÅR

15. december gennemførtes igen vor JULE-mik i Addit. Der var 
godt besøg og en venlig atmosfære. Vejret var skovtursegnet. 
Nogle fik en flot gran og flotte dekorationer med hjem. Alle 
hyggede sig og havde en god dag.
Alle i og omkring Rundhøjskolen og i Addit ønskes et godt og 
lykkebringende nytår.
Der er noget optimistisk ved ordet : NYTÅR.

Om LOPPEMARKED

I november-nummeret var vi ude med en annonce om maj. Det 
bliver det nu ikke. Først efter sommeren kan Rundhøjskolen 
komme til. Der er nu udpeget deltagere til Markedsudvalget 
og udarbejdet en målsætning for indsatsen. Når Århus kommune 
giver grønt lys for os, starter vi op, og I vil så høre nær
mere.

Om GRUND
2Sidst på året fik vi endeligt skøde pa de sidste 82 m af lejr

skolens grund. Historien fik altså også her en lykkelig slut
ning, og styrelsen kan stikke spaden i egen muld.

F. styrelsen
Niels Cramer.



INDE—UDE—UDVALG

Til alle klasser.

For et stykke tid siden bad vi jer komme med forslag til 

at gere vore frikvarters-arealer mere spendende. - Der koen 

mange fine ting fran, lige fra en hinkebane til et legeland 

i bedste Djurs Sownerland-stll. - Ikke alt kan jo lade sig 

gere, men vi arbejder med sagen og vil fortalle jer om det, 

så snart vi er fardige med en narmere planlægning. Det tager 

sin tid... ja, for vi skal søge om tilladelse til det hele - 

og vi skal skaffe penge.

Vi vender stærkt tilbage. 

Med venlig hilsen på ud

valgets vegne 

Elisabeth K. Mouridsen.
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Tom 4A har lavet en skitse af hvordan skolegården kunne indrettes



Skolernes håndboldturnering

Rundhøjskolens elever deltog igen i år i Arhusskolerres 

sløre håndboldturnering. Eleverne var delt op i en A og er. 

B række med Rundhøjskolen som deltager på samtlige klasse

trin (b. - 9.) i den stærkeste A række.

o. klassetrin spillede i Rundhøjhallen, og med et meget 

med;cv«»nde publikum i ryggen, sejrede pigerne flot, og hjem

førte vandre-pokalen til Rundhøjskolen for andet år i træk.

Drengene klarede sig pænt, men manglede heldet i de af

gørende situationer i deres tre jævnbyrdige kampe.

Resultater;

6. kl. piger Elsted - Rundhøj o - lo 

Rundhøj - Elise Sm. 14-1

6. kl. drenge Rundhøj - Elise Sm. 3-3 

Lystrup - Rundhøj 3-2

Rundhøj - Tiist 3-4

7. kl. klarede sig også godt, pigerne nåede til finalen, 

men måtte efter en spændende kamp bøje sig for Søndervangens 

piger. Drengene tabte en og vandt to kampe i den indledende 

pulje, det var desværre ikke nok til at gå videre.

Resultater;

7. kl. drenge Rundhøj - Viby 1 6

Tiist - Rundhøj 3-5 

Skjoldhøj - Rundh. 2-6

7. kl. piger Viby - Rundhøj o - 5 

Rundhøj - Viby 6-1 

Finale: 

Rundh. - Sønderv. 7 - lo

8. kl. drenge og 9. kl. drenge fik mange tæv i deres ind

ledende kampe, men de tog det med godt humør. Det vigtigste er 

70 ikke at vinde, men at DELTAGE, hvad vi forhåbentlig også 

gør næste år.

Resultater:

8. kl. drenge Rundhøj - Viby 3-11 

Rundhøj - Skæring 2-14 

Rundhøj - Strandsk.3- 6

9. kl. drenge Elsted - Rundhøj 8-4 

Rundh. - Katrlnebj. 4 - lo
Ole Akjær.


