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PP -nyt
Vi er nu kommet godt i gang med
det nye skoleår. Der er jo en dejlig
lang arbejdsperiode fra sommerferien
til efterårsferien, og alt er kommet
i god gænge.

Skolen er blevet gammel - se andet
steds i bladet - og vi har som tegn
herpå fået hele fire nye overlærere
pr. 1. juli, nemlig Berit Maintz An
dersen,
Ester Kjær Geiger, Per Graversen og Mogens Sparrested. Vi gra
tulerer hjerteligst!

Eleverne fra 6.klasse og opefter har
deltaget i Arhus-skolernes fælles idrætsdag. Hele 7 hold kvalificerede
sig til finalerne, og af disse vandt
drengene deres finale i fodbold. Til
lykke med det!

Skolegården bliver yderligere udbyg
get i dette efterår.Vi får flere vip
per og gynger,og der bliver opsat borde/bænke i den grønne beplantning og
under halvtaget mellem fløj D og E,
Bare nu alle vil behandle det ordent
ligt!

Tre af vore årsvikarer er blevet op
rykket til time lærere. Dot or Joan
Joppeuen,
Emil Jensen og llulgo Hørunuon.Oguå til dem or dur hjerteli
ge gratulationer!
Lærerne har været på pædagogisk weekend på Hammer lejrskole ved hærvejen
nord for Vejle. Under en kyndig in
struktørs ledelse blev problemer som
lærerholdninger og samarbejdsformer
gennemdrøftet. Vi er ikke færdige
endnu,
så vi arbejder videre hjemme.

Svømmelærerne har været på det årlige svømme-sikkerheds-kursus.Det sker
for stadig at kunne imødegå ulykker
under svømmeundervisningen i svømme
hallen.
Desuden vil der fremover blive til
budt kursus
i genoplivning for ele
verne i 7. klasse og opefter.

I 7. klaHso kommer krimlnolauuistunt
Flumming Guldmann og holder kriminal
præventivt foredrag,
og elevernefår.,
lejlighed til at stilla spørgsmål
til ham.

Skolen fylder -officielt - 15 år den
8.oktober.Det vil blive fejret på be
hørig vis. Mere skal ikke røbes her!
Egentlig er skolen ældre. Den første
skoledag var nemlig den 10.august 64
hvor 6 forventningsfulde klasser mød
te op til chokolademælk og fest -for
derefter at blive sendt hjem 1 en uge
mere, fordi det hele lå i et syndigt
rod! - Men her er der vist stof til
en hel historie for sig, så det får
vente til en anden gang!
— Dette er så blad nr. 2 i dets nye
skikkelse.Der er ikke kommet en ene
ste reaktion på nr. 1! - Er det for
di, det er så super-godt, - eller er
det,fordi man ikke har set det eller
læst det? -Fortæl os nu da lidt her
om, - måske i næste blad?!
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Nævns-nyt
Fra skolenævnets møde d.
der 3 ting at berette:

7.9.81 er

1. Tilskud til klassearrangementer.

Skolenævnet yder et tilskud på
3 kr. pro persona til klassearran
gementer. Derudover har nævnet be
sluttet, at der kan ydes et ekstra
ordinært tilskud til særlige arran
gementer. VI beder både lærere og
klasseråd være opmærksomme på det
og håber, det kan sætte skub i nye
Initiativer - de fleste koster som
bekendt penge. Og hvis der ikke er
et klasseråd 1 jeres klasse, var
det måske en idé at få stablet et
på benene næste gang forældrene mø
des. Nu står nævnet også økonomisk
bag jer, og vi tror mere på værdien
af møder 1 og om den enkelte klasse
end på dem, der henvender sig til
alle forældre på én gang.
2. lo-2o-3o dages reglen.

Begrebet "forlagt undervisning" be
tyder, at en klasse eller en del af
den kan tage på'ekskursioner, ture,
til idrætsdag og lignende i skole
tiden og altså lære noget (andet)
uden for skolens fire vægge. Reglen
er den, at clevøtne fra 1.-7. klas
se må have op til lo dages forlagt
undervisning på et skoleår, 8. og
9. klasse op til 2o dage og lo.
klasse op til 3o dage. Skolenævnet
skal godkende planen for brugen af
dagene, og skoleinspektøren holder
regnskab med, hvor mange dage den
enkelte elev har brugt. På dette
tidlige tidspunkt af skoleåret vi
des endnu ikke, hvor mange dage
hver enkelt klasse får brug for,
bortset fra nogle Idrætsarrangemen
ter og fra, at lo. klasse gerne vil
bruge en ekstra uge til praktik.
Derfor har skolenævnet bedt om for
fremtiden at få en halvårlig opgø
relse over, hvor mange dage der er
brugt, og hvad de er blevet brugt
til.

3. Trampolin.

I fagkredse har der været megen
diskussion om farligheden ved at
bruge trampolinredskaber 1 idræts
undervisningen. Sagkundskaben er
uenig, og derfor har skolevæsenet
i Arhus henstillet, at undervisnin
gen heri stoppes midlertidigt.
Idrætslærerne ved Rundhøjskolen me
ner, at trampolin (og trampet) er
meget værdifulde redskaber i idræts
undervisningen og ikke farlige, hvis
do bonyttoB korrekt og under opsyn.
Skolenævnet har derfor efter læ
rerrådets indstilling besluttet,
at trampoliner må benyttes 1 un-r
dervisningen, men kun af de idræts
lærere der har kursus heri, og at
trampolinerne for fremtiden skal
aflåses, når de ikke bruges. Og
indtil aflåsning har fundet sted,
må de ikke bruges.

Lene Sepstrup

Addit-nyt
Vi er nu færdige med ombygningen
af Addit Rundhøj, som omtalt i
sidste nr. af bladet. Huset frem
træder nu i ny og forbedret udga
ve - funktionelt og fremtidssik
ret. Vore lejere får fremover for
en ganske lille merudgift meget
mere ferie for små penge.
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Imidlertid vil vi ikke hvile på
laurbærrene. Der er nok at tage
fat pA endnu. Næste Ars loppemar
ked skal give penge til nye møb
ler i spisestue og i pejsestue.
Der skal findes ud af løsninger,
der passer til pengene og til be
hovet. Belysning og farver skal
passe hertil. Glæden over samvæ
ret skal understøttes af rigtigt
valgte omgivelser. Pædagogisk og
medlevende på en gang.

Ude som inde er der løbende for
bedringer og udskiftninger at se
til. Have og hegn kræver sit.
Terrasseoverdækning og havemøbler
ønskes. Mere kunne nævnes.

Til december regner vi med en ju
letræstur i lighed med sidste Ar.

Kryds allerede nu søndag den 6.12.
af.

Der er kommet en købmand i Addit
i stedet for Brugsen.

Vi var kede af at sige farvel til
Alexandersens. De var altid til
tjeneste og har hjulpet os pA man
ge mAder i tidens løb.
Den nye købmand Helle Kristensen
bor samme sted som Brugsen. Der
er fuldt varesortiment. Unge men
nesker. Støtter vi her ved vore
køb, vil vi også fremover have
nemme Indkøbsmuligheder "lige over
vejen" .

Tag telefonen og lej Addit Rundhøj
midt i ugen. Der er mange gange
en ledig dag eller to.
Venlig hilsen
Niels Cramer
formand

Loppe-nyt
Rundhøjskolen holder sit sjette
loppemarked i foråret 1982.

For sjette gang kalder Rundhøjsko
len til loppemarked.

Det sker i dagene 29. - 3o. anril
og 1. maj 1982, og som sædvanlig
holdes det i det gode gamle Ride
hus ved Vester A116 og Frederiks
A116, som Arhus kommune velvilligt
har stillet til rådgihed for det
gode formål.

Arrangørerne, styrelsen for "Addit
Rundhøj" og Rundhøjskolens Foræl
dre- og Lærerforenings bestyrelse
håber på stor aktivitet og et pænt
overskud. Det skal gå til moder
nisering af møblement ved lejrsko
len og til Forældre- og Lærerfore
ningens arbejde i og omkring sko
len .

Rundhøjskolens klasser (elever og
lærere) kan være med til at skabe
ekstra aktivitet og engagement om
kring dette arrangement. Vi hen
vender os derfor allerede nu til
jer for ut spørge jer:
- hvad vil I lave for os?

- kan I hitto pA gode slogans? nye og gumle.

forældre- og lærerforeningens blad

5

Efter en rolig sejltur på Østersø
en var vi fremme ved "slottet" i
Gudhjem torsdag morgen. Selvom vi
var en smule trætte, var vi dog
friske nok til at gå en tur i by
en, hvor vi bl.a. så silderøgeri
et i arbejde og hvordan glaspus
teren lavede glas og skåle.

- kan I lave plakater til ophæng
ning 1 Ridehuset og til påsæt
ning på biler?
- har I andre forslag og idéer?
Får vi positive og konstruktive
tilkendegivelser fra jer, vil
vi være bedre rustede til sammen
at skabe en fælles oplevelse og
et initiativ, som alle implicere
de parter vil nyde frugterne af.
Skriv og tegn og send dét færdige
rosultat til udvalget.

I har tiden indtil 1. april 1962.
Udviklingen beskrives løbende her
i bladet.
Senere vil vi henvende os til for
ældre og andre interesserede.

Fredag besøgte vi Østerlarsrundkirke, en keramiker, og om efter
middagen var vi i Brændegårdshaven
hvor vi roede i både, kørte i rut
schebane og svævebane.
Lørdag tog vi bussen til Hammers
hus, så ruinen, kamelhovederne og
gik en lang tur langs kysten til
Sandvig; her tog vi bussen hjem.

Søndag var vi igen ude at gå. Vi
gik næsten fra Helligdomsklipper
ne og tilbage til Gudhjem. På vej
en legede vi i klipperne, det var
spændende. Søndag aften skulle vi
så allerede hjemad igen.

Vi havde en god tur, og tiden gik
alt for hurtigt.
6c.

p.u.v.

Niels Cramer

Elev-nyt
6c's tur til Bornholm,26.8 til 31.8

Kl. 15,00 mødtes vi ved havnestati
onen, hvor vi startede på den "lan
ge rejse" til Gudhjem. Da vi nåede
København, havde vi et par timers
ophold, som vi tilbragte i tivoli
-de gik alt for huttigt-.

05 berbers
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5a på lejrskole i Gudhjem på Born
holm 4/9 - 10/9.1981

Fredag den 4/9 tog 5a afsted til
Kalundborg. Vi var i København kl.
17,30, var i tivoli til kl. 21,30.
Vi gik den lange vej til Bornhol
mer-færgen i København, og vi var
i Rønne kl. 6,30 næste morgen. Se
nere kom der en bus og kørte os
til Gudhjem. Det var et dejligt
vandrehjem. Det lå ned til kysten,
og der var mange klipper. Vi gik
mange dejlige ture for vejret var
så skønt. Eva havde fødselsdag på
turen og holdt en disco-fest, og
for første gang så 5a hr. og fru
Pedersen danse disco!! Vi gik til
Helligdomsklipperne, var på hel
dags-tur til Brændegårdshaven.

Tirsdag gik vi til Østerlars og
hjem igen, der var ca. 10 km.
Onsdag kl. 21,00 kom der en bUs
og hentede os, den kørte os til
Rønne. Turen hjem var den samme
som turen derover, bare ikke i
tivoli. Turen var vidunderlig.
Men nu skal I ikke tro, at man
kan sige: Nu vil vi til Bornholm!
der skal mange måneders slid til!
Hilsen 5a

