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PP-nyt

okolefes ten i år blev cn stor suc
ces'. Det var dejligt at se, at så 
mange, både elever, forældre og læ
rere sluttede op om festen, der 
forløb eksemplarisk i alle måder. 
Det giver lyst til at fortsætte den 
gode tradition. Vi vil gerne høre 
mere, om der er ting, som kan gøres 
bedre eller anderledes. Skriv eller 
ring til os, takl - Og så er der 
vel også grund til at sige tak til 
alle, der på den ene eller anden 
måde bidrog til, at den aften blev 
så god, som den gjorde'.

Tilrettelæggelsen af det nye skole
år skrider planmæssigt frem. Det 
kan nok - lidt forsigtigt - siges, 
it vi kan beholde alle lærerne næ
ste år. Desuden får skolen 1 fast 
vikar mere, således at vi i højere 
grad end nu kan betjene klasserne 
ned kendte vikarer på skolen, hvis 
læreren er fraværende. Det må siges 
at være en stor fordel.

OBOEHSREGLER

Du mi..................
Du må ikke.........

Du skal.................
Du bar..................

Ordensregler ne spøger stadig'. Det 
er vigtigt, at vi kender så mange 
synspunkter som muligt i dette vig
tige spørgsmål, så at ordensreg
lerne virkelig bliver udformet på. 
en sådan måde, at flest muligt fø
ler det som deres , og som de er 
forpligtede overfor. Kun derved kan 
vi få ro og orden på skolen'.

Når dette blad kommer ud, er af-, 
gangsprøverne allerede i fuld 
gang. De startede allerede i fre
dags. Onsdag før Kristi Himmelfarts
dag bliver sidste skoledag. Selv om 
der ikke er sivet meget ud derom, 
gætter vi på, at den nok vil følge 
nogenlunde samme traditioner som 
sidste år'. Så starter mundtlig af
gangsprøve omkring d. 24. maj, og 
den varer skoleåret ud omtrent. Vi 
har sidste skoledag før ferien fre
dag d. 18. juni.

Forårskoncerten bliver i år afholdt 
onsdag d ■ 12 ■ ma j . Den vil om mu
ligt blive endnu mere broget og 
spændende end før. Bl.a. vil Foræl
dre- og Lærerkoret opføre "PINAFORE" 
i uddrag, festligt udklædte og i fi
ne kulisser. Vi håber på stort besøg 
- som sædvanligt! Der kommer mere 
om festen senere!

Loppemarkedet er, mens disse linier 
skrives, i fuld gang. Foreløbigt 
kan det konstateres, at der aldrig 
nogensinde er samlet så mange og 
så fine ting til noget marked som 
dette! Det lover godt for det øko
nomiske udnytte - og for Addit 
Rundhøj! Foreløbig må vi håbe - 
og ellers sige hjerteligt tak til 
de uendeligt mange, som stadig vil 
ofre tid, kræfter - og penge på 
at slutte op om skolen og dens ar
bejde. Det lever skolen - mere end 
noget andet - af'.
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Loppe-nyt lungerne, selv om nogle elever sik 
kert helst vil hygge-nygge i "kak
kelovnskrogen .“
I øvrigt efterlyser jeg andre vel
mente råd fra forældre/lærere i 
forbindelse med ordensreglerne.

Birgit Nedergaard

På det tidspunkt, hvor dette skri
ves, er vi i gang med de sidste 
hektiske forberedelser til salget 
af årets kvalitetsloppemarkedsva
rer. Foromtale, indsamling og sor
tering har forløbet godt og med 
stor og helhjertet indsats af alle 
implicerede. Nu skal omsætningen 
bringes i top. Alle sejl er sat 
til. I næste nummer kan I læse, 
hvordan det gik. For at imødekomme 
de elever, forældre og lærere, der 
ikke har haft tid eller mulighed 
for aktiv indsats ved vort loppe
marked, eller som har været med 
før, er der åbnet en mulighed for 
at støtte økonomisk (småt eller 
stort), således at alle ved skolen 
på den ene eller anden måde har 
været med.
Hvad gør I?
Send jert bidrag i lukket kuvert 
til skolens kontor mærket "LOPPE
MARKEDSBIDRAG" . På denne måde hå
ber vi på "flere bække små" til 
den "å", der yder støtte til fort
sat udbygning og forbedring af 
lejrskolen i Addit, således at 
den stadig vil være det store ak
tiv for skolen på Rundhøj, som er 
fundatsens ånd og bogstav værdig.

Niels Cramer

Forældre-nyt
Tak til Anette og Bent Skriver for 
deres indlæg i sidste nummer. Jeg 
ligger helt på linie med jer i je
res ønske om at lade børnene få 
lidt frisk luft og bevægelse i fri- 
kvartererne og vil gå ind for det- 
:e ved revision af skolens ordens
regler. Også jeg tror, at indlærin
gen og det almindelige velbefinden
de styrkes ved lidt frisk luft i 

*
Den 1.4.1982 holdt FOLF sin årlige 
generalforsamling, hvor formanden 
Tove Colstrup i sin beretning om
talte de forskellige aktiviteter, 
der er foregået i årets løb. Bl.a. 
har foreningen forsøgt at få en ny 
interessegruope i gang i læder og 
formning for børn og forældre. In
teressen var rimelig god, indtil 
den endelige tilmelding fandt sted 
da meldte der sig kun to stk., mu
ligvis kom vi for sent i gang, da 
alle andre kurser var startet på 
det tidspunkt.
Men der har også været succesrige 
arrangementer, bl.a. bør omtales 
" flygtning 81 • dagen" , der indbrag
te 8.5oo kr., og andespillet, som 
også var godt besøgt og gav et 
oænt overskud.
ved et møde i "Skole og Samfund", 
århus amt, skulle der vælges 2 re
præsentanter blandt forældrefore
ningerne til amtsbestyrelsen: Tove 
Colstruo blev valgt ind.

Valget af den nye bestyrelse til 
c’0LE' gav følgende resultat:
formand:
Næstformand: 
Kasserer:
Sekretær: 
øvrige:

Suooleanter:

Tove Colstrup
Vibeke Kruse Jacobsen 
Kirsten Fisker Søren
sen 
Tove Sørensen 
Rolf Carl 
Lena Jensen 
Peter Pedersen 
Inger Pedersen 
Lisa Kluss 
Jes M.ou Andersen 
Stefan Rothe.
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Den nye bestyrelse håber på fort
sat godt samarbejde med alle par
ter og håber og tror på god opbak
ning fra forældrene til vores ar
rangementer, som bliver lavet til 
glæde for os og vore børn.

Er der iblandt jer nogle, som sid
der inde med nogle gode ideer, el
ler har nogle konkrete ønsker for 
arrangementer i fremtiden, hører 
vi hellere end gerne fra jer - 
ring til en af bestyrelsens med
lemmer, og vi vil sammen gøre no
get ved det, hvis det er inden for 
mulighedernes grænse.

Venlig hilsen 
Tove Sørensen

SKOLEFEST SKOLEFEST

GUMMI TARZAN
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GUMMI TARZAN
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»- OG DANSEN G Ä R -»
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Nævns-nyt
Det nye nævn er nu trådt i funk
tion. Vi havde vort første møde 
mandag d. 19.4.

Glædeligt var det at se Lise Rahm 
fra skolekommissionen. Den person
lige kontakt er ret væsentlig, så 
vi håber at se Lise Rahm mange 
gange.

I sidste nr. af bladet var skole
kommissionsvalget omtalt.

Resultatet var yderst tilfreds
stillende, idet Region Syd fik 
valgt 2 medlemmer.

De to medlemmer Antje Jensen og 
Poul Hviid har givet tilsagn om 
støtte og samarbejde. Ordensreg
lementet, som mange venter på, er 
under udarbejdelse. Udvalget ar
bejder meget med det.

Det har været rart at se forældre- 
tilkendegivelser desangående i 
bladet.
Timefordeling & valgfag.
Nævnet fik en grundig orientering 
om timefordelingen på skolen. Også 
om procedurerne vedrørende valgfag 
i 8.-9.-lo. skoleår.
For at få så bredt et tilbud til 
eleverne som overhovedet muligt, 
er der indgået et samarbejde mel
lem Rundhøjskolen og Holme skole, 
således at et lille elevtal ikke 
bliver afgørende for, om der kan 
undervises i et ønsket fag.

Eksempel:
6 elever fra Rundhøjskolen ønsker 
formning. Det er for lille et hold. 
6 elever fra Holme skole ønsker 
formning, igen for lille et hold. 
Tilsammen udgør de derimod et hold, 
der kan undervises, og ingen bliver 
afvist.

Samtidig foregår undervisningen 
på tværs af de tre klassetrin, så 
elever fra alle tre klassetrin kan 
deltage i et fag.

Dette indebærer, at "programmet" 
skifter hvert år, så selv om en 
elev f.eks. vælger hjemkundskab i 
alle 3 år, får vedkommende ikke 
samme emner 3 gange, men en varie
ret undervisning.

Vinterferie.
Skolekommissionen har besluttet sig 
imod vinterferie.

Nævnet kunne konstatere, at dets afgø
relse faldt sammen med de fleste af 
de øvrige nævns.

Elly Petersen 
sekretær

.Generalforsamling i Skole og Sam- 
' funds kreds for Århus amt._______
Skole og Samfunds vigtigste opga
ve er at holde møder og kurser for 
medlemmer af skolekommissioner, 
skolenævn og forældreforeninger. 
De udsender materialer, holder til 
Ilden, kommenterer løbende skole
sager i deres blad og er behjælpe- 
.lige med de problemer, der kan op
stå i det enkelte nævns daglige 
arbejde.
'.'irsdag d. 27.4. snød formanden 
for Forældre- og Lærerforeningen, 
Love Colstrup, og jeg for at sor
tere lopper for at deltage i amts- 
tredsens generalforsamling. Lis 
Schmidt, som blev genvalgt som 
formand, aflagde en fyldig beret
ning og omtalte bl.a. problemerne 
omkring trampoliner (som sandsyn
ligvis snart forbydes ved lov), 
Lo. klasserne, arbejdsmiljøloven, 
de amtskommunale skolers repræ
sentation samt problemerne omkring 
de fremmedsprogede elever.
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Addit-nyt

I den efterfølgende debat kom vi 
bl.a. ind på det sidste punkt. På 
ankelte skoler udgør de fremmed
sprogede elever nu op til 2o % af 
aleverne. Det giver selvfølgelig 
store problemer,og den økonomiske 
hjælp til at løse dem er alt for- 
lille.
De fleste havde kun ros til overs 
for kredsbestyrelsens store arbej
de, men et par kritiske røster 
satte spørgsmålstegn ved nævnenes 
betydning, talte om den ringe 
valgdeltagelse ved skolenævnsval
gene og efterlyste en bred debat 
om vores rolle i skolens liv. Er 
vi bare et irritationsmoment for 
lærerne, spurgte én provokerende. 
Skal vi arbejde på at ændre skole
styrelsesloven og hvordan?
Der er valg til kredsbestyrelsen 
hvert andet år. Der skulle i år 
vælges 4 fra Arhus-området, som 
udgør 4 af de lo valgkredse, som 
amtet er opdelt i. Kun én af den 
afgående bestyrelses Arhus-folk, 
Hanna Rasmussen, ønskede genvalg 
Valgt blev:

1. Pla-Lill Jensen, Vejlby skole,
2. Carsten Funding, Stensager skolen,
3. Ole Holmgren, Skovvangskolen
4. Hanne Rasmussen, Skæring skole.
Derudover sidder der i bestyrelsen 
2 repræsentanter fra forældrefore
ningerne, fra næste valgperiode 
formodentlig kun én, da forældre
foreningernes andel efterhånden kun 
er meget lille i forhold til antal
let af skolenævn. Disse er allerede 
valgt, og den ene blev Tove Col
strup, så vi har altså nu på Rund
højskolen en personlig kontakt til 
amtsbestyrelsen og ønsker Tove til 
lykke med valget.

Generalforsamlingen den 1. april 
1982 bragte styrelsen to nye med
lemmer: skolebetjentassistent Per 
Sørensen og "forælder" Bjørn Brøcker. 
De er begge kendt for positiv ind
sats i andre sammenhænge. Derfor 
forventer styrelsen sig selvfølge
lig noget specielt af dem. Per Sø
rensen indtrådte i husudvalget 
sammen med Ernst Jørgensen, Hanne 
Kock og Hans Peter Skriver Olsen 
med opgave snarest muligt at iværk
sætte valg af og udskiftning af 
møblementet i Addit. Bjørn Brøcker 
valgtes til kasserer, et job der 
kræver en god portion teknisk og 
økonomisk sans. Hanne Kock avan
cerede til sekretær for styrelsen.

Skoleinspektør Peter Pedersen fort
sætter som "født" og aktivt styrel
sesmedlem. Formand for styrelsen 
er fortsat Niels Cramer.

Den nye styrelse mødes igen den 
13. maj for at gøre status og drøf
te fremtidsplaner.
Lejrskolens ordrebog er nu så 
"booked in", at det kan være svært 
at finde en ledig periode, men 
prøv nu alligevel.

Med venlig hilsen

Niels Cramer

Lene Sepstrup 
skolenævnsformand


