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Dette nummer af „HU1TDHØJSK0LE1I" er et sarligt
nummer, - lidt udvidet, fordi vi her har pro
vet at samle op og skue fremad! - Derfor vil 
vi ikke fremhæve noget særligt, men bede vo
re læsere se hele bladet igennem - omhyggeligt!

0MMARKS 
j^goqisk 
æUOTEK
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' Z/RIGTIG G^D SOMMERFERIE

ønsker vi alle vore læsere-

STORE som små

Nyd nu ferien i fulde drag, og vend så til

bage med friske kræfter til en ny indsats 

for vor fælles arbejdsplads - RUNDHØJ SKOLEN.

Bladudvalget

PS: Næste nummer af bladet udkommer 1. onsdag 
i september.



3

NYT
RUNDHØJSKOLENS LOPPEMARKED 1982 er for

bi — alle har pustet ud og er kommet 

ind i hverdagen igen. Loppeudvalget har 

nu gjort op. Resultatet blev netto 

53.3o9,51 kr. - et dejligt overskud. 

Dette overskud er ikke blevet til uden 

den store hjælp, der er ydet på mange 

led - og loppeudvalget vil hermed gerne 

sige tak til eleverne, der hjalp til 

med at sælge - køre ind - lave skilte - 

male - gå sandwich-ture i byen for at 

højne salget.

En tak til lærerne og personalet på 

skolen for jeres hjælp på alle måder. - 

En stor tak til forældrene for det slid, 

I har haft. Formålet med dette loppemar

ked var jo at skrabe penge hjem til nye 

møbler til spisestuen og pejsestuen i 

Addit Rundhøj.

Dette er gjort, og husudvalget har fun

det frem til nogle dejlige møbler til 

rimelige priser. - Den lo. juni vil den 

endelige beslutning blive taget og møb

lerne indkøbt og opsat - glæd jer alle

sammen til at se dem.

LOPPEUDVALGET E.B.J.

Skulle vi i Forældre- og Lærer
foreningen ved skoleårets af
slutning ønske noget for Rund
højskolen, måtte det være, at vi 
nu og hver især gjorde alt det, 
vi er i stand til, for at vor 
skole må fungere som en helhed. 
Det skal vi ikke bare i særlige 
situationer, men det bør vi, 
når der fra hjem og skole kal
des sammen til noget, hvor vi 
mødes med "de andre" og får talt 
med dem og hørt på dem og vist, 
hvem "vi" er, og hvad vi står 
for - i klassens nærmeste mulig
hed og i større enheder og grup
per. Når der skal tages et nap 
med at få en fest o.s.v. til at 
køre og et stykke arbejde til 
at lykkes - altsammen i fælles 
interesse: Børnenes tarv - Dem, 
der nu er - og dem - der engang 
ad åre kommer "i skolen" her hos 
os. Så bliver skole og hjem-sam
arbejdet fra at være et guirlande- 
behængt og uforpligtende ord i 
en festtale til vor skoles dag
lige brød, - og det er da det, 
vi lever af og trives bedst ved.

Vi har påtænkt følgende aktivi
teter i det kommende skoleår: 
Der fortsættes med damegymnastik 
og skak. Noget nyt: Vi vil prøve 
at få flere børnefritidsinteres- 
ser op at stå, f.eks. børnegymna- 
stik, naturklub, læderhold, por
celænsmaling, som skal foregå 
om eftermiddagen fra kl. 16-18 - 
eller inden kl. 2o. Vi vil måske 
prøve sammen med skolen at lave 
emnedage om bøger og forfattere, 
- evt. se, hvordan skolens værk
steder arbejder bl.a. sløjd, 
hjemkundskab o.s.v. Der skulle 
også være en mulighed for sidst 
på skoleåret at få besøg fra 
"Fulton" .

SELV-KENDSKAB! la på weefe-end tut tit Addit.

Nej - ikke et nyt fag. Men: en 
bestemt holdning. På skolen til 
hjemmet - og i hjemmet over for 
skolen. En holdning, der bliver 
til som i Rudyard Kiplings hi- 
istorie om "Skibet, der lærte 
sig selv at kende", nemlig ved 
en belastningsprøve, når det 
gælder. Hvor det "sætter sig" 
og "delene kommer på plads".

Ktaae aådet 1 la havde, titnette tagt en 
week-end ^on eleven og ^onstdne ^na 
tondag d. 15. maj kt. 13,oo tit iondag 
den 16. maj kt. 16,00.

Vi køn te i bas og nød den dejtige 
ngudspnangne bøgeskov. Vea deltog i 
tobet a^ week-enden 4o pensonen, og 
vi sov både ude og inde; selv vejnet 
havde man senget godt ^on.



4 UZ havde ^ZtesZege, -tange tnavetune 
og natuntigvii nattøb. Eonptejningen 
hjalp vi hinanden med, ogiå denne van 
tiptop, og id koitede det hele kun 
3o kn. pn. nsie, 6a alte kunne vsne 
med.

En iton tak tit klanenddet! l/i han 
igen haßt det dejligt iarnmen med vone 
bøÆn.

En glad deltagen

*

Vi forventer god tilslutning til 
disse arrangementer i det kom - 
niende skoleår !

På bestyrelsens vegne 
Tove Colstrup

Nævnet holdt mode d. 27. maj.
En vigtig ting blev drøftet me
get indgående, nemlig nævnsmed
lemmernes forhold til de klas
ser, som hvert enkelt medlem er 
tildelt. Vigtigheden af at under
strege, at nævnet er til for 
hjælp og støtte for forældre, 
elever og lærere, således at et 
reelt samarbejde mellem skole og 
hjem kan etableres, blev stærkt 
pointeret. Det er meget vigtigt, 
at der opbygges et tillidsfor
hold mellem det enkelte hjem og 
den enkelte lærer. En ubetydelig 
misforståelse kan vælte dette 
tillidsforhold, så er der proble
mer, er det klogt at søge oplys
ninger hos de mennesker, foræl
drene har valgt, så misforståel
ser kan undgås, i alt fald ret
tes .

Skolebibliotekets åbningstider 
blev der talt meget om. Det vil
le være ønskeligt, om bibliote
ket havde åbent i hele undervis
ningstiden dagligt og gerne der
udover. De nuværende bevillin
ger giver imidlertid ingen mu
ligheder for dette, så der må 
henvises til de åbningstider, 
der vil blive angivet i det nye 
skoleårs orienteringshæfte.

Ordensreglerne. Der arbejdes 
stadig meget med at få tingene 
til at falde i lave. Der mang
ler endnu meget i, at enighed 
kan opnås. Alle løsningsforslag 
bliver nøje gennemgået og for
håbentlig bliver resultatet et 
sæt ordensregler, der både er 
acceptable og ikke mindst brug
bare .

Den forebyggende tandpleje, pro
fylaksen, bliver nu lagt ind un
der tandklinikken. Dette betyder, 
at undervisningen i tandbørstning 
kostoplysning og fluorskylning 
fremover stort set vil foregå i 
klasserne, stadig foretaget af 
klinikassistenterne.

Skolemøblerne er også en vigtig 
del af børnenes hverdag. Det pri
mære ønske fra skolens side er, 
at hvert barn har sin indstille
lige stol hele skoletiden igen
nem. Bevillingerne er små, så hå
bet indtil videre er, at 1., 2. 
og 3. klasserne har faste borde 
og stole og derefter hvert barn 
sin stol, der kan indstilles 
efter barnets behov. Den fore
løbige løsning af problemet er 
et sindrigt system, hvor hvert 
barn får tildelt en farve efter 
sin højde og derefter en stol i 
samme farve. Det betyder en mas
se flytten omkring af møblemen
tet for skolens personale; men 
det er det bedste, der for øje
blikket kan gøres. Børnene selv 
ved alt om farver og stole og 
samarbejder fint. Skolefysiote
rapeuten går ind for tanken om 
en stol, der vokser med barnet, 
men mener også, at meget kan 
vindes ved at lære børnene at 
sidde rigtigt.

Timer - fag - lokaler, disse 
ting er et puslespil, der er 
yderst kompliceret, og mange 
timers arbejde ligger forud for 
det resultat, som nævnet ved 
næste møde skal tage stilling 
til.



5Der er nok at tage fat på frem
over, og mange planer venter på 
at blive virkelighed. Men lad 
os nu foreløbig ønske hinanden 
god sommer og ellers tage fat 
igen efter ferien.

Elly Petersen 
sekretær.

*
ET ÅR MED NÆVNET.

I en bog med titlen: Skole og 
hjem - samarbejde, hvorfor og 
hvordan? har jeg fundet følgen
de :
Man kan ikke uden videre være 
forældre til børn i nutidens 
skole. Flere og flere forældre 
må erkende det umulige i at 
følge med i den udvikling, som 
skolen har gennemgået , siden 
de selv gik i skole. Dertil 
kommer, at mange forældre føler 
sig alene med flere af de pro
blemer, som opstår under børne
nes opvækst, lige fra sengeti
der og lommepenge til hårlængde 
og rygevaner.
Ser man desuden lidt nærmere på 
tilvalgsskolen, opdager man, at 
forældrene på et tidspunkt skal 
spille en særdeles vigtig rolle 
som rådgiver for deres børn i 
skoleanliggender. Ved mange af 
de valg, som eleverne skal fore
tage i løbet af deres skoletid, 
opfordrer man fra skolen til, 
at afgørelsen bliver truffet ef
ter samråd med forældrene, bl.a. 
ved valg af fag, sværhedsgrad 
m.v. Det kan forekomme umuligt 
at løse sådanne opgaver på for
svarlig måde, med det ringe 
kendskab forældrene normalt har 
til skolen og dens arbejdsform. 
Man må altså til at indstille 
sig på den tanke, at det at have 
børn i nutidens skole også stil
ler krav til forældrene - en 
tanke som vel nok vil forekomme 
de fleste noget ny. Man kan na
turligvis også blot lade stå 
til og sætte sin lid til, at det 
nok skal gå - "dengang man selv 
gik i skole, var der jo ingen 
forældre, der blandede sig i no
get, og det gik da fint"!

Vi, der sidder i skolenævnet, 
har påtaget os i særlig grad at 
blande os i skolens liv og vores 
opgaver er kort sagt følgende:

1. at ^øxe titsijn med skoten

2. at ^oAmidte et samarbejde meitai 
6 kote og hjem

3. at godkende OAbejdsptan ^oa skoten

4. at godkende undeAvtsntngsmidteA

5. at vedtage ordensregler

6. at administrere visse dele a^ 
skotens budget

7. at udtale os om ansættelse a^ 
ledere og lærere

Og hvis jeg skal gøre status 
over det skoleår, der nu er 
gået, har vi så levet op til 
de forskellige paragraffer?

1. T1LSVNET

er foregået på de månedlige 
nævnsmøder gennem skoleinspek
tøren og hviler på et tillids
forhold, som jeg hos os bestemt 
føler har været til stede. Love 
og regler skal overholdes, og 
kun åbne og ærlige diskussioner 
med den administrative og pæda
gogiske ledelse kan afklare, om 
der er problemer hermed.

Et eksempel: I forbindelse med 
reglen om, at undervisningen kan 
forlægges i lo dage i de små 
klasser og 2o og 3o dage i de 
ældste klasser, har vi bedt om 
halvårlige opgørelser over, hvor 
mange dage hver klasse har brugt 
og til hvad.

Jeg har et sted set skolenævnet 
blive kaldt et "tvivlsomt" til
synsorgan. Det er til dels rig
tigt, og måske burde det være 
et samarbejdsorgan eller rettere 
et skoleråd med ligelig repræsen
tation af lærere, elever og for
ældre. Men så måtte vi også for
lange reelt selvstyre og afskaf
fe skolekommissionen.
Det fysiske tilsyn angår os også. 
Vi er med til det årlige skolesyn 
med arkitekt o.s.v., og vi delta
ger i udvalget til skolegårdens 
forskønnelse.



2. SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM

er den anden hovedhjørnesten i 
nævnsarbejdet. Her kan man al
drig gøre nok eller blive til
freds med sig selv. Vi støtter 
økonomisk klassearrangementer og 
bakker øvrige arrangementer op, 
som f.eks. loppemarkedet. Vi fun
gerer som kontaktpersoner til de 
enkelte klasser, når lærere og 
forældre ønsker det, og er hel
digvis blevet brugt nogle gange 
- og vi ser meget gerne, at der 
oprettes klasseråd omkring de 
enkelte klasser. Vi fortæller 
til skolebladet om væsentlige 
punkter fra vores møder og er 
med til at sørge for driften af 
bladet. I år har vi taget ini
tiativ til, at bladet nu udkom
mer hyppigere. Vi er parate til 
at tage principielle sager op, 
som forældrene vil have drøftet, 
og vi er med, hvor lærere og 
hvor andre nævnsmedlemmer mødes 
for at udveksle erfaringer.
Vi har iværksat en idémappe, som 
ligger på skolens kontor. Heri 
beder vi om en beskrivelse af de 
arrangementer de enkelte klasser 
får tilskud til for med tiden at 
få oparbejdet et katalog over 
ideer, som andre klasser kan ny
de godt af.
I foråret holder Skole og Sam
fund en møderække for nye nævns
medlemmer, som de fleste af os 
deltager i. Og hvert efterår 
deltager en eller flere af os i 
det såkaldte Herningkursus, der 
strækker sig over en weekend.

Rollen som arrangører af sammen
komster har vi ikke følt os sær
lig kaldet til i det forløbne år. 
Skolens personale har stået for 
adskillige festlige begivenheder, 
som har haft bud til alle foræl
dre og elever, Forældre- og Læ
rerforeningen har tilbudt kursus
aktiviteter og ligesom vi bakket 
fællesarrangementer op, og besty
relsen for Addit-Rundhøj har også 
inviteret. Vores initiativer om
kring en diskussion af selve 
nævnsarbejdet i forbindelse med 
valg af nyt nævn i februar/marts 
havde desværre ikke stor tilslut
ning; måske opfyldes behovet gen
nem den skriftlige kommunikation.

3. GODKENDELSE AF SKOLENS ARBEJDSPLAN

foregår i forårstiden, hvor fag
fordeling og skemalægning for 
næste skoleår finder sted. Her 
drøftes principperne, ikke den 
konkrete klasse eller lærer. 
Den endelige godkendelse ligger 
hos nævnet, men det gælder om i 
tide at snakke principperne 
igennem. Samtidig har vi indfly
delse på, om der kursusdeles, 
og hvordan valgfagene admini
streres. Hertil må vi tit indkal
de "eksperter" i form af lærere. 
- jævnfør indledningen om at ha
ve børn i skole.
Vi har været meget positive over 
for samarbejdet med Holme skole 
om valgfag for ikke at skulle 
indskrænke deres antal.

4. AT GODKENDE UNDERVISNINGSMIDLER

klarer man på nogle skoler ved 
at nedsætte et særligt bogud
valg, hvorigennnem alle nye bø
ger passerer - og godkendes el
ler ej. Sådan et har vi ikke, 
fordi vi ikke mener, det er nød
vendigt. Lærerne afgør, hvilke 
bøger de vil købe, vi godkender 
beløbene til de enkelte fag og 
kan på den måde følge med i, om 
der pludselig synes at være et 
særligt stort behov for nye bø
ger til et fag. Kun hvis et 
helt nyt system til f.eks. dansk 
eller matematik skal indføres, 
vil vi tages med på råd. Eller 
hvis det drejer sig om bøger, 
som læreren skønner kan være 
kontroversielle (det kan f.eks. 
være i seksualundervisning eller 
kristendomskundskab). Og skole
bibliotekets bøger til fritids
brug har vi ingen indflydelse 
på.

5. AT VEDTAGE ORDENSREGLER

er jo et meget aktuelt emne, da 
vi jo netop er i færd med at re
videre de gældende regler. Nogle 
lærere, elever og nævnsmedlemmer 
har dannet et udvalg og vil også 
gerne have tilkendegivelser fra 
forældre, så så mange af de im
plicerede som muligt kan gå ind 
for et sæt regler, som kan lette 
os i den daqliqe omqanq med hin
anden .



6, AT ADMINISTRERE UISSE PELE AF SKO

LENS BUDGET

gør vi som sagt bl.a. ved at god
kende beløbene til undervisnings
midler, og sammen med lærerne er 
vi med til at foreslå og priori
tere nyanskaffelser og beløb til 
vedligeholdelse. Gode skolemøb
ler har f. eks. længe været et 
omstridt emne, og vi presser på 
for at få gennemført de væsent
ligste punkter på den altid lan
ge ønskeliste. Nogle ønsker, som 
f. eks. modernisering af hjem
kundskabslokale har snart gået 
igen i mange år. Desuden har næv
net et beløb, som det selv helt 
disponerer over, og som går til 
støtte til klassernes enkeltar
rangementer, til bladet og til 
nævnets uddannelse. Med det fal
dende elevtal følger desværre 
nedskæringer på budgettet, så 
det bliver endnu sværere at få 
sine ønsker opfyldt i fremtiden.

7, AT OPTALE SIG OM ANSÆTTELSE AF 

LÆRERE OG LEDERE

bliver en opgave, som også på
virkes mere og mere af det fal
dende elevtal, således at for
stå, at den nærmest er ved at 
falde væk. I år kom vi slet ikke 
i ilden med hensyn til faste 
stillinger. Og skulle der engang 
blive en ledig stilling, risike
rer vi, at Arhus skolevæsen får 
en lærer til overs et andet sted 
i byen, som det derefter har ret 
til at overflytte til os - uden 
at spørge om nævnets indstilling. 
Forældreindflydeisen bliver alt
så her beskåret på grund af den 
økonomiske situation.

Vinterferie, skoleassistentord- 
ning, læseplaner - stikord til 
sager, der har føget over bordet 
det sidste år ud over, hvad jeg 
allerede har nævnt. Godkendelser, 
tilladelser, meddelelser af helt 
ligegyldig art ind imellem. Pa
pirnusser siger man ind imellem 
til sig selv. Og så opdager man 
pludselig, at det også drejer 
sig om kød og blod"; öm mennesker, 
som når nævnet f.eks. skal tage 

stilling til, om en pige eller 7 
dreng skal udskrives inden un
dervisningspligten er opfyldt, 
d.v.s. 9. skoleår. Der er mange 
hensyn at tage, mange parter at 
høre i sagen, mange muligheder 
at tage stilling til, og i den 
sidste ende en del af ansvaret 
for et ungt menneskes skæbne, 
fordi afgørelsen kan få vidt
rækkende følger.

Når personsager når vores bord, 
er det "tunge" sager, og vi kom
mer heller ikke nemt over dem. 
Men de er med til at give næv
nets arbejde perspektiv.

Rent praktisk er vi stadig hæm
met af, at møderne skal slutte 
senest kl. 21 på grund af ar
bejdsmiljølovens bestemmelser. 
Vi har lært at leve med det, 
men det betyder et konstant 
pres for at blive færdig til 
tiden, og der er for lidt tid 
til at lære hinanden at kende. 
Fra næste år vil vi engang imel
lem holde udvidede møder - også 
for at kunne tage mere princi
pielle ting op, som der ikke er 
tid til til daglig.

Det var et lille vue på tværs 
over det forløbne år. Godt og 
vel midtvejs skiftede vi ud, 
og er nu tre nye og to gamle, 
hvor vi før var 7 forældrevalg- 
te i alt. Lærernes repræsentan
ter er også skiftet ud under
vejs. Fra næste skoleår vil Ben
te Andersen og Bente Møllegaard 
være lærernes repræsentanter. 
Hvert år udskiftes også elevre
præsentanterne - og samtidig 
med det ny nævn fik vi ny repræ
sentant for byrådet - og var 
heldige, at vores repræsentant 
også sidder i skolekommissionen.
Måske vil det ny nævn i nogle 
situationer lægge en anden kurs 
end det gamle nævn. Vi er kun 
lige begyndt og varmer op med 
indbyrdes diskussioner og fore
drag udefra. Jeg tror og håber, 
at vi på den efterhånden lille 
skole, vi hører til, kan råbe 
hinanden op, og at vi i fælles
skab kan gøre en god skole bed
re .

Lene Sepstrup 
nævnsformand.



9 a 1981-82

1 . Hanne Dyhn Andersen
2. Jette Drier Jørgensen
3. Torben Jastram Knudsen
4. Joan Dambo Nielsen
5. Maj-Britt Pedersen
6. Jens Bech Laursen
7. Birgit Legaard Kristensen
8. Helle Fangel
9. Henri k Col strup

lo. Susanne Both Nielsen
11. Pou 1 Pedersen
12. Lars Pasgaard
13. Heidi Bjerregaard Nielsen
14. Jette Andersen
15. Mads Bang Pedersen
16. Ruth Maxnes
17. Mette Hindsgaul Hansen
18. Anne Juhl
19. Claus Møl 1 er



9 b 1981-82

1 . Betina Jørgensen
2. Anne Udsen
3. Pia poulsen
4. Søren S. Nielsen
5. Diana Å. Nielsen
6. Helle Svensson
7. Henrik Andersen
8. Peter Hedegaard
9. John Therkelsen

10. Ulla H. Mortensen
11. Rene Espensen
12. Dorte Frandsen
13. LOtte Krukow
14. Lene sørensen
15. Pia K. Jepsen
16. Birgitte Dalgaard
17. Mette Torjusen
18. Gitte Henriksen
19. Pernille Kornvig

pi
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FORÅRSKONCERT 1982

Desværre var det ikke mulig at få samlet 
lo.-klassernes elever på den tid, da de skul
le fotograferes, sa vi ma - meget mod vor vilje 
- undvære disse klassebilleder.

PP
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Status ved et skoleårs afslutning.

Så gik altså det skoleår også - 
det 18. i rækken på Rundhøjskolen1 
- Og var der så noget særligt ved 
det mon?
Egentlig vel ikke - og dog: Det 
var det år, hvor vi hverken kom 
af med eller modtog nye lærere. 
Det er i sig selv vel nok bemær
kelsesværdigt og kan forsigtigvis 
tydes som en vis stabilitet, som 
jeg forudsagde ved skoleårets be
gyndelse. Og stabilitet er nu slet 
ikke at foragte i en så omskifte
lig verden, som vi lever i i dag, 
- hvis den vel at mærke ikke fø
rer til stilstand og ligegyldig
hed, for så bliver stabilitet til 
død og fordærv i den sidste ende!

1981-82 var også det år, hvor vi 
- endnu en gang - undgik en sam
menlægning, selv om der allerede 
nu er givet os varsel om, at det 
vil ske til næste år! Men lad os 
nu se: I hvert fald må vi være 
forberedt derpå og lade arbejdet 
i de kommende 4. klasser tage mu
ligheden med i planlægningen.

Endelig var dette skoleår også 
året, hvor Rundhøjskolen meldte 
sig under fanerne i arbejdet for 
at gøre bl.a. lo. skoleår ander
ledes og forhåbentlig bedre. Der 
ligger mange timers drøftelser og 
planlægning forude, og i året 
derefter en seriøs afprøvning af, 
hvad vi fandt ud af. Bare vi nu 
må have held til at få gjort et 
godt stykke arbejde her! Enhver 
idé, enhver kritik, fulgt af po
sitive forslag, vil blive hilst 
mere end velkommen af de 8 lærere, 
som har påtaget sig arbejdet.

Vi har sådan brug for, at alle 
gode kræfter samles om denne vig
tige sag, der presser sig mere 
på end nogensinde med den for
tvivlende arbejdsmarkeds-situa
tion som baggrund. Vi må gøre alt, 
hvad der er menneskeligt muligt 
for at gøre de elever, der forla
der skolen, bedst egnede til at 
gå ud i en verden, der er så fuld 

af omskiftelser, nederlag og 
skuffelser, men forhåbentlig og
så har plads til initiativ og 
virkelyst, medmenneskelighed og 
glæde for den, der vil gøre en 
indsats for andre og for sig 
selv.

Næste skoleår:
Ja, hvad med det? Ja, jeg har 
jo allerede sagt en hel del der
om.

Noget kunne tyde på, at skolen 
nu har stabiliseret sig, også 
hvad elevtal angår. D.v.s., at 
vi med nogen forsigtighed i de 
nærmeste år kan regne med Rund
højskolen som en tosporet skole, 
altså med to klasser på hvert 
trin. Det er en passende og dej
lig størrelse på en skole: Vi 
kan give rimelige valgmulighe
der i de ældste klasser (evt. 
kombineret med Holme skole), og 
vi er ikke flere, end vi kan 
overkomme at komme hinanden ved.

Det er nok et område, som vi 
fremover må prøve at gøre mere 
ved: Vi skal have flere stor- 
gruppe-møder, hvor vi forkla
rer og klarer flere fælles pro
blemer, vi skal have klassetri
nene til at arbejde bedre sam
men, vi skal prøve på at finde 
modeller, som gør det muligt 
at få fløjenes klasser til at 
kende hinanden, hjælpe hinanden 
og have det rart sammen, - jo, 
der er meget at arbejde med her!

Fritiden skal vi nok også be
skæftige os mere med: Forældre- 
og Lærerforeningen er inde på 
tanker om at finde frem til 
samværsformer og tilbud til de 
børn, der på grund af forældre
nes arbejde ofte er overladt 
til sig selv om eftermiddagen 
og cm aftenen.

/Men først og sidst: Det er ar
bejde , der skal gøres, og ikke 
blot store ord, der skal siges!! 
Vi har bevist - flere gange, og



12
sidst her ved loppemarkedet, og 
tak for det! - at vi kan sætte 
arbejde - fælles arbejde - bag 
vore tanker og idéer, og skal jeg 
til sidst ønske noget, så skulle 
det være, at netop den ånd frem
over må kendetegne arbejdet og 
livet på Rundhøjskolen.

God ferie - og godt 
skoleår 1982 - 83! !

Den 15. juni har vi fællesmøde med 
bestyrelsen for Forældre- og Lærer
foreningen, hvor samarbejdsrelatio
nerne skal afklares og udbygges.

God sommerferie!

P.s.v.

Niels Cramer

*

ADDIT RUNDHØJS STYRELSE vil gerne pä 
denne plads bringe en tak til alle, 
der bidrog til at skabe det loppemar
kedsoverskud, som jo især skal komme 
lejrskolen til gode.

På styrelsens seneste møde aftaltes 
årets "Addit-syn", hvor vi gennemgår 
bygninger og grund og finder ud af, 
hvad der skal laves, hvilke mangler, 
der skal udbedres, og hvilke nye ting 
vi vil investere i. Vi skal også høre 
vore lokale kontakter om deres erfa
ringer og forslag. Styrelsen må sted
se tilse og sikre, at vore relationer 
til beboerne i Addit by og skov er 
de bedst mulige. Venlighed og imøde
kommenhed fra byens og egnens beboere 
afhænger i nogen grad af den måde, 
vi og vore lejere møder dem på.

Vær derfor med til at vedligeholde 
og udbygge gode relationer og godt 
naboskab!

Vi regner med til september at lave 
en skovvandring og til december et 
julearrangement. Program herfor vil 
senere fremkomme.

HUSUDVALGET I ADDIT RUNDHØJ er i gang 

med nye ideer for at gøre lejrskolen 

mere brugsvenlig. Der er anskaffet en 

brændeovn, der skal opsættes i stedet 

for pejsen, herved opnås en bedre 

varmeudnyttelse af brændet. Samtidig 

er en brændeovn ikke så klodset at se 

på og fylder mindre. - Jo - jo, der 

kan sagtens laves snobrød i brændeov

nen - vær ikke urolig. - Pejsestuen 

vil få en make-up, de nuværende farver 

er lidt falmede.

Boldbanen vil blive udvidet, planeret 

og indhegnet, således at man er fri 

for cykel- og knallertkørsel, til ind

hegning vil der blive opsat et kraf

tigt laredo-hegn. Der vil blive opsat 

legeredskaber, så der bliver legemu

ligheder for de små.

Terrassen vil blive overdækket for 

bedre at kunne sidde ude og nyde det 

med en forfriskning. Bordene fra spi

sestuen (de gamle) vil blive sat ud 

på terrassen.

HUSUDVALGET


