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PP-nyt

Skolens fødselsdag d. 8. oktober 
Elev festligholdt, som det sig hør 
og bør ved uddeling af juice, skan
ket af skolenævnet, og småkager, 
som Forældre- og Lærerforeningen 
gav. De milde gaver blev kørt rundt 
til klasserne, som så efter eget 
ønske kunne nyde dem i løbet af da
gen, der ellers blev brugt til at 
se fotos, scrapbøger og film om sko
lens tilblivelse og opvækst gennem 
årene. En festlig dag blev det, og 
vi siger tak til nævn og forening 
herfor.

Fra sønd. d. 1. til torsd. d. 6. no
vember kommer der et skoleorkester 
fra Aabo i Finland på besøg. De 3o 
orkestermedlemmer bliver indkvarte
ret privat hos vore elever, først 
og fremmest hos orkestrene her. Som 
et led i besøget giver finnerne en 
koncert i hallen tirsd. d. 3. novem
ber kl. 9-lo, hvortil alle skolens 
elever er indbudt. Der er også tan
ker om en kammeratskabsaften for 
værter og gæster, og man undersøger 
muligheden for et genbesøg i Aabo 
senere.

Den lo. november får stolen besøg 
af teatergruppen fra "Svalegangen", 
som vil opføre et situationsspil: 
"Lige for lige" for 9. og lo. klas
se. Det foregår 1 gymnastiksalen.
D.et årlige skolesyn finder sted 
fredag d. 6. november i år. Her bli
ver skolen gået efter i sømmene, og 
der bliver gennemgået en liste over 
almindelige og ekstraordinære ved
ligeholdelsesudgifter for 1982. Se
nere får vi så at vide, hvor meget 
eller hvor lidt(!) der bliver lavet 
af ønskerne.

Vor konto for undervisningsmidler 
har vi allerede fået at vide: Den 
er faldet med 12.ooo kr. i 1982. 
Det hænger sammen med den alminde
lige besparelse på kommunens bud
getter, men er også en følge af, at 
elevtallet daler. VI skal nok til 
rigtig at være prisbevidste og spa- 
rebevidste i året, der kommer - bå
de i det små og 1 det store'. Det er 
en udfordring til alle, som vi en
keltvis og i fællesskab er nødt 
til at tage op'.

Den 5. og 6. november skal 9. og lo. 
klasserne ud på Landbrugets datacen
tral, hvor de i et landbrugsspil 
skal søge at komme ind i og prøve 
at takle landbrugets problemer.

- Og så er der i øvrigt familieaf
ten med gåse- og andespil og meget 
andet mandag d. 9 november. Re
servér allerede nu den aften'.
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Andet nyt
' * * ♦ 4-

Så er den gal igen!!!
Det er med lus som med forkølelse : x 
VI kan alle blive smittet. «
Lusenes normale levetid er 4-6 uger. 
De bliver kønsmodne i løbet af en 
uge,og hvis de uhindret får lov til 
at lægge æg,vil hver lus kunne pro
ducere: flere hundrede æg. • *
Æggene klækkes efter ca.10 dage, så 
hvis man ikke får behandlet håret 
hurtigt, vil der kunne udvikle sig a 
virkelig mange lus. •
Smitten kan ske på mange måder.Mest 
udsatte er børnene i vuggestuer, 
børnehaver, fritidshjem og skoler,og 
spredningen sker via legekammerater 
eller ved at låne kamme, huer,hals- f 
tørklæder q.s.v. Og her er vejen så 
åben for resten af familien. Efter
året er den periode, hvor de fleste 
luseangreb konstateres, og den er 
gal igen på så at sige alle skoler, 
og altså også her på skolen.
Jeg vil bede jer forældre indtræn
gende om at kikke jeres barn efter 
i "sømmene",idet det er umuligt for 
ét menneske at kontrollere 450 børn. 
Skal kontrollen være effektiv, skal 
alle børn undersøges 1 gang ugent
lig, det er 27 klasser S ca.l time. 
Jeg er 12-14 timer på skolen cm ugen.
Det er derfor urimelig megen tid, * 
der kan bruges på disse undersøgel
ser, - tid der går fra det normale 
arbejde, der laves på skolen til * 
fordel for jeres børn.
Dermed være ikke sagt, at jeg ik
ke til hver en tid meget gerne vil * 
hjælpe, hvis der opstår behov, og 
at I altid er velkomne til at kon- 
takte mig.
Det er ingen skam at få lus, hvis 
man ellers gør noget ved det.
Venlig hilsen v * 4, * * *
Lene Gottfredsen
Sundhedsplejerske

Til vores årlige Lucia-fest - lør
dag d. 12. december om eftermidda- 
gen - plejer vi at have en meget 
flot JULEBOD, der bugner af dejlige 
juleting, som kan købes. De fleste 
af tingene er lavet af håndsnilde 
fædre og mødre, som mødes for at få 
og give ideer til boden. Det første 
møde finder sted i biblioteket 
torsd. d. 12. november kl. lo, og 
vi indbyder alle, der på den måde 
har lyst til at hygge og jule lidt 
før tiden. Vi giver kaffe till!



m a.
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Nævns-nyt

Der blev holdt skolenævnsmøde d. 
12.10. Vi godkendte lærerrådets 
indstilling angående skolesyn, det 
vil sige, vi havde intet at indven
de imod den rækkefølge af ønsker, 
som skolens ledelse og lærerrådet 
har opstillet. Det drejer sig især 
om modernisering af hjemkundskabs
lokalet, formningslokale II og læ
rerværelset. Hvornår ønskerne kan 
opfyldes, ved desværre ingen.
Vi godkendte også lærerrådets ind
stilling om undladelse af kursus
deling for skoleåret 1982/83 i 8. 
og 9. klasserne i de fag, hvor det 
kan ønskes (sprog, matematik og fy
sik) . Det vil sige, at klasserne 
undervises samlet, hvadenten der 
ønskes grundkursus eller udvidet 
kursus i de pågældende fag. Lærer
ne begrundede ønskerne med de gode 
erfaringer, de hidtil har gjort, og 
med de ekstra ressourcer, som til
deles, hvis kursusdeling undlades. 
Vi diskuterede, hvorfor forældrene 
ikke tages med i denne afgørelse. 
Lærerne mente, at det var bedst, de 
traf den, bl.a. fordi erfaringen vi
ser, at det er næsten umuligt for 
en forældrekreds at blive enig. De 
allerbedste og de allerdårligste 
elever ville måske have bedre af en 
deling; men hvis en klasse fungerer 
godt socialt, er det et tungtvejen
de argument for ikke at dele den.
Og to paralelle klasser kan vanske
ligt vælge hver sin ordning, fordi 
det i praksis vil kræve for mange 
lærertimer, når der også skal være 
timer til sa mange valgfag som mu
ligt. Lærerne overvejer alle disse 
ting meget grundigt, kunne vi mærke, 
og vi i nævnet fandt altså argumen
terne for undladelse af deling i 
disse tilfælde tilfredsstillende. 
Senere skal eleverne naturligvis 
sammen med forældrene afgøre, om de 
vil læse efter planen for grundkur
sus eller udvidet kursus, (lo. kl.).

På opfordring af en forælder disku
terede vi muligheden for at undgå 
sammenlægning af de tre 3. klasser 
næste år. I følge skolekommissionens 
afgørelse af 27.2.1979 skal sammen
lægning finde sted, hvis klassekvo
tienten er 18 og derunder, og hvis 
sammenlægningen ikke medfører en 
klassekvotient på over 26. Det ene
ste, skolen kan gøre, er at lette 
sammenlægningen så meget som muligt. 
Det arbejdes der på, og PP lovede 
bl.a. at undersøge, om de samme 
bøger bruges af de 3 klasser.

Lene Sepstrup 
sekretær for nævnet

Forældre-nyt

Siden sidst har vi holdt et fælles
møde med Styrelsen Addlt-Rundhøj i 
Addit torsdag den 15.lo.81.
Vi var inviteret af styrelsen til 
at se resultatet af den nye ombyg
ning.
Det er et meget fint stykke arbej
de og en ønsket og nødvendig moder
nisering. I kan, som vi, glæde jer 
til at besøge Addit med det nye 
badeværelse med to brusekabiner og 
det nye toilet.
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Vi kiggede på brochurer over nye 
møbler til pejse- og spisestue og 
glæder os meget til at bakke op om 
og være med til det kommende lop
pemarked i foråret 1982, hvor vi 
forhåbentlig kan få indfriet vore 
ønsker om nyt møblement til vores 
fristed. Vi vil her også minde jer 
om, at alle klasser kan komme til 
Addit indtil tre dage årligt uden 
udgifter for jer til "hytten", 
det betaler vi nemlig!
Hvis ikke I på anden måde har mu
lighed for at komme til Addit, så 
sæt et kryds i kalenderen allerede 
nu, så I kan deltage i vores jule
arrangement søndag den 6. december

På FOLF's vegne 
Joan Jeppesen

Beboere med børn i Addit ønsker, 
at vi i fællesskab etablerer le
gemuligheder for børnene. Sty
relsen skal stille et stykke af 
det lejede areal til rådighed, 
så vil forældrene i Addit sør
ge for legeredskaber. Idéen er 
god, og vi håber, at man til 
foråret vil have nogle løsnin
ger.

Niels Cramer

Loppe-nyt
PS. I har vel husket kontingent- 

indbetalingen? - Den er jo be
tingelsen for, at vi kan fort
sætte !

Addit-nyt
Den 15. oktober havde styrelsen for 
Addit Rundhøj og bestyrelsen for 
Forældre- og Lærerforeningen fæl
lesmøde i Addit, hvor emner af fæl
les interesse blev berørt. Man be
så den færdige ombygning og drøf
tede herefter nogle møblerings for
slag til fornyelse af inventar i 
spisestuen og i pejsestuen. Til 
spisestuen ønskes lette kantine
møbler og til pejsestuen bløde,dy
be stole med god støtte til ryg
gen. Der arbejdes videre på at 
finde de ideelle løsninger.
Addit Rundhøjs økonomi er nu tå
lelig, selvom vi med årets kraf
tige aktivitet har drænet kassen 
for det meste indhold. I vinte
rens løb vil udgifter til olie, 
el og tilsyn være de store pos
ter.
Udlejningen har været tilfreds
stillende, og der arbejdes på 
en fortsat forbedring, således 
kan vi allerede nu notere udlej
ninger i sommerferien 1982.

Loppemarkedsudvalget har holdt sit 
3. møde den 7.lo. og diskuteret, 
hvilken form for foromtale vor ak
tivitetsliste skal indeholde og 
hvilke forarbejder, vi allerede nu 
kunne gå i gang med. Vi har også 
beskæftiget os med en konkretise
ring af arbejdsopgaverne og disses 
uddelegering. Der er lavet et før
ste forslag til en organisations
plan, en funktions- og opgavebe
skrivelse samt en formålsbeskri
velse og et succeskriterium.
Loppemarkedsudvalget er igangsæt
teren med idéer og bistand. Der
foruden er der en direktør med se
kretariats- og økonomifunktioner 
tilknyttet. Hertil 3 afdelinger 
opdelt i sektioner: En afdeling 
for indsamling og udbringning, en 
for salg og en for service.
Igen må vi efterlyse gode idéer 
fra andre også!
Vort næste møde i udvalget er den 
25.11.81.

"LOP1 'EM OP"
p.u.V.

Niels Cramer


