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PP-nyt
Ved indskrivningen til børnehave
klasserne først i januar blev der 
indmeldt ca. 32 elever. Der er her
efter al sandsynlighed for, at sko
len igen næste år får 2 børnehave
klasser - en formiddags- og en 
eftermiddagsklasse.

Om de øvrige klassers skæbne fore
ligger der på nuværende tidspunkt 
intet nyt. Det står altså endnu 
hen i det uvisse, om sammenlægnin
gen af vore 3. klasser i 4. klasse 
bliver virkelighed eller ikke.

I ugen 1.-5. februar er skolens 9 
og lo. klasser i erhvervspraktik. 
Desværre har ikke alle elever øn
sket at deltage heri. For dem vil 
der være almindelig skolegang i 
den uge.

Vores fas te lavn s ferie i år kommer, 
til at vare fra torsdag eftermiddag 
d. 18. februar og til tirsdag mor
gen d. 2 3. ! !. Der er røster fremme 
om, at vi næste år vil få en "rig
tig" vinterferie af ca. en uges va
righed !

Skolefesten lurer i farvandet. Fo
reløbig er 1. april sat af hertil. 
Men også her må man vente med nær
mere oplysninger til senere.
Forældre- og Lærerkoret er godt i 
gang igen. Der står "PINAFORE" på 
programmet til forårskoncerten d. 
12. maj. Vi kan godt bruge mange 
flere sangere! Det gælder især her
restemmer!! Man kan nå at komme med 
endnu!

Mens vi er ved sangen: Vi har ende
lig formået at få arrangeret en ny 
SYNGE-SAMMEN-AFTEN. Det'bliver man
dag d. 8. februar, - og vi venter 
virkeligt mange deltagere den aften, 
både børn og .forældre! Sæt nu et

Torsdag d. 18. februar får skolens 
5., 6. og 7. klasser besøg af Grup
pe 38's børneteater, der i timen 
kl. 9-lo opfører "Klods-Hans og Co." 
i gymnastiksalen. Stykket' bygger på 
H.C. Andersens eventyr, men i nuti
digt miljø. Det er ikke altid, gol
de kundskaber er det eneste salig
gørende, siges der i stykket!

Samme dag er der tanker om at lave 
en temadag med fastelavn på pro
grammet. Herom senere!
stort, rødt kryds ved mandag d. 8.! 
Se i øvrigt andetsteds i bladet!

Forældre-nyt
Igen en lille hilsen fra FOLF med 
en høflig opfordring til alle jer, 
der endnu ikke er medlem af vores 
forening. Vi beder jer om at støtte 
"vores" skoles arbejde for "vores" 
børn, hvilket som sagt kan gøres 
ved at indbetale 25 kr. om året.



vil lektor Børge Møller- Madsen fra Marselisborg 
Gymnasium på sin fornøjelige og interessante måde fortælle om 
nogle af de mange sange - ny som ældre - som netop Damnark er så 
rig på.
Hvad Børge Møller-Madsen ikke ved derom, er ikke værd at vide! 
Det kan de, der oplevede den sidste sangaften i efteråret, tale 
med om! - Efter hvert lille „foredrag" vil vi synge sangene, og 
Inge Kristensen og Peter Pedersen vil spille til.
Der er lagt op til en rigtig familieaften, hvor vi alle, både 
børn, forældre og andre familiemedlemmer, kan hygge os i hinan
dens og sangens og musikkens selskab.
Riv Dem nu for en gangs skyld løs fra TV-skærmen og kom og vær rated! 
Vi vil gerne være rigtig mange den aften! Tag også bare gode ven-j
ner og bekendte
Vi holder 
kaffe med

pause 
brød!

P Å GEN
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Q
n

med!
midt i programmet for at nyde den medbragte 
01 og sodavand kan købes på stedet.

SYN DEN
FEBRUAR

Forældre- og Lærerforeningen.
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Dette giver så os mulighed for at 
hjælpe og støtte skolen økonomisk, 
bl.a. nu hvor vi f.eks. skal holde 
en emnedag over temaet fastelavn 
torsdag den 18. februar. Ligeledes 
skal vi senere holde vores skole
fest; og endelig må vi ikke glemme 
vores tilskud til alle klassers op
hold i Addit-Rundhøj.

Altså - med de nedskæringer, der 
sker på bl.a. skoleområdet, er der 
et stort behov for vores 25 kr., 
som er med til at gøre børnenes 
hverdag lidt morsommere.

Med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne

Joan Jeppesen

Nævnsmøde.
Vores ordinære møde blev holdt d. 
28.1. og indeholdt ingen princi
pielle beslutninger. Ejvind Post 
og Johs. Colstrup blev udpeget til 
at gå med i et udvalg, der skal se 
på en eventuel ændring af ordens
reglerne, som lærerne finder påkræ
vet nu. Opgaver, der rækker ud over 
1. april, er vi i øvrigt stemt for 
at overlade til det kommende skole
nævn .

PP orienterede om klasser og elev
tal 1982/83. Det synes nu helt 
klart, at 9. klasserne slås sammen 
til en lo. klasse, mens vi stadig 
søger at bevare de 3 kommende 
4. klasser.

Vi støttede lærernes nej til en 
såkaldt puljevikarordning og deres 
forslag til en mindre ændring i un
dervisningsplanen for svømning, 
der udvidede tilbudet og samtidig 
tog individuelle hensyn.

Vi kunne ikke imødekomme en ansøg
ning om udmeldelse af 9. klasse.

Lene Sepstrup 
sekretær

Nævns-nyt Loppe-nyt
Møde med forældrene.
Skolenævnets møde med forældrene 
mandaq d. 18. januar havde ikke 
stor tilslutning.Det kan man efter 
behag udlægge som tilfredshed, 
utilfredshed eller ligegyldighed 
over for nævnets arbejde. Den lille 
flok, som mødte op, fik i hvert 
fald en uddybende orientering og 
svar på en del spørgsmål om, hvad 
nævnsarbejde består i. Og de fik 
en opfordring, som nu også alle 
hjem har fået i form af en folder, 
til at komme til møde om valget 
d. 3. februar kl. 19,3o. I forbin
delse med det vil der blive mulig
hed for at holde opstillingsmøder. 
Fra nævnet genopstiller med sikker
hed 3 personer, og vi opfordrer 
kraftigt andre til at blande sig. 
Der skal vælges i alt 5 personer, 
og en blanding af nye og gamle 
ansigter vil sikkert give det mest 
slagkraftige skolenævn.

Har I fulgt opfordringen fra sidste 
nummer af bladet? Gemmer I noget 
godt til os? Husk at det kan afle
veres på skolen allerede nu - Ring 
mellem kl. 8-14 på tlf. 27 29 66 el
ler kom med det (ikke kl. 12-14) til 
oedellen.
Dette er det sidste "rolige" nummer 
før loppemarkedet. I næste nummer 
går det virkeligt løs - så skal vi 
til at have jeres tilsagn om hjælp. 
Der bliver brug for mange menneskers 
arbejde - og forhåbentlig kan vi så 
også få mange penge-hjem for indsat
sen .
Prøv allerede nu at vænne dig til 
tanken - "Jeg deltager aktivt i 
Rundhøjskolens loppemarked 1982" . 
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Det kan f.eks. være 
telefonvagt - indkøring
sortering - salg, 

alle er vigtige faser, og jo flere 
vi er - jo bedre resultat når vi 
sammen - sådan er opskriften. Ukend
skab til områderne skal ikke holde 
dig tilbage. Du får hjælp og in
struktion - så du er ikke ladt i 
stikken.
Også vores halinspektør kender vi 
nu - velkommen til B. BRØCKER - og 
til din arbejdsindsats.

LOPPEUDVALGET

Til orientering oplyses styrelsens 
mødedatoer indtil sommerferien, 
idet nogle er rettet; men det 
bliver altså: 18/2 - 1/4 (fælles) - 
15/4 (generalforsamling og styrel
sesmøde) - 13/5 og 15/6.

Status for 1981 er et år med god 
aktivitet - dog har vi på det 
sidste konstateret en vigende om
sætning og store udgifter. Aret 
1982 viser sig fra starten som et 
år med udfordringer i. Styrelsen 
får opgaver nok at løse af både 
praktisk og økonomisk karakter.

I april deltager vi naturligvis 
også i skolens loppemarked; også 
på den måde kan vi være med til 
at bedre miljøet i "Addit Rundhøj" 
og på Rundhøjskolen ved, at der 
bliver råd til nyanskaffelser.

NIELS CRAMER

Andet nyt

Addit-nyt

På styrelsens januarmøde omtalte 
formanden flere tiltag, der var 
blevet forsøgt for at få lejet 
"Addit Rundhøj" ud i perioder af 
en uges varighed. Weekend'erne er 
der stor afsætning på - dog er 
der endnu et par stykker i febru
ar måned, som vi gerne vil have 
afsat. Men ugedagene - mandag til 
fredag - bør der udlejes nogen 
flere af.

Om skolenævnsvalget: Der er ind
kaldt til orienteringsmøde onsdag 
d. 3. f ebruar (altså i aften 1 !) 
Her har kun de forældre, der er 
optaget på valglisten, adgang. 
Listerne har været fremlagt en hel 
uge på skolen. Nu er det for sent 
at gøre indsigelse, hvis man ikke 
er optaget!
Jeg kan kun her stærkt opfordre 
til, at alle forældre møder op 
for at få de oplysninger, der er 
nødvendige omkring valget. Det er 
en sag, som ingen ansvarlige for
ældre kan sidde overhørig! Den 
aften kan man også få svar på de 
spørgsmål, man måtte have.
Efter orienteringsmødet vil der 
blive lejlighed til for dem, der 
måtte ønske det, at holde møder 
om opstilling af kandidatlister 
til valget, så det er altså en 
meget vigtig aften. Kom bare frit 
frem!


