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FF”ayt
SKOLESYN

En gang årligt gås skolen efter
i sømmene. Det sker på et "møde",
hvori deltager skolens arkitekt,
skolenævnsformanden, lærerråds
formanden, ungdomsskolelederen,
elevrådets repræsentant, skole
betjenten samt skoleinspektøren.

Denne gang var der ikke meget at
rutte med. Vi fik at vide, at
alle ekstraordinære arbejder på
forhånd var skåret væk, og kun
de allermest nødvendige repara
tioner og vedligeholdelser ville
blive foretaget.
Der er kun ét at gøre i den si
tuation: At hver enkelt - voksne
som børn - lærer AT PASSE BEDRE
PÅ SKOLEN!!! Og det er altså et
uafviseligt krav til den enkelte
- ikke til de andre (sidekammera
ten eller naboen!!).
BUDGETTER

Også på budgetterne mærkes de
hårde tider. Vi er skåret ca.
2o% ned på kontoen for undervis
ningsmidler, og det sidste ord
i denne sag er nok ikke sagt
endnu! Derfor igen og igen: PAS
PÅ BØGER OG HÆFTER mere nu end
før. Helt, rent bind om bøgerne
er en absolut nødvendighed. Be
nyt juleferien til at få den
ting bragt i orden!

ADDIT—RUNDHØJ—JULEMIK

Vi minder om, at vi søndag d.
4. december kl. 14-17 holder
åbent hus i Addit. Vi vil hyg
ge og jule i de ny-istandsatte
omgivelser. Bus fra skolens
parkeringsplads kl. 13. Man kan
også køre selv, Der er julegrønt og -træer og -dekorationer i massevis! Kom og vær med!

JULERIER

PÅ SKOLEN

Torsdag d. 9. og fredag d. lo.
står skolen på den anden ende!
Vi laver 28 arbejdshold på
tværs af klasserne. Fra kl. 9
til 13 klipper, klistrer, pyn
ter, bager og "juler" vi på
livet løs. Hele skolen bliver
julepyntet!
Om fredagen pynter alle klasser
ne deres eget lokale, og senere
fester vi i tre hold, fordelt
after aldersklasser. Vi glæder
os, selv om det nok bliver an
strengende - især for lærerne!
Forældre- og Lærerforeningen og
skolenævnet hjælper os med øko
nomien. Vi siger tak!

LUCIA-FESTEN

afholdes i år lørdag d. 11. de
cember kl. 15-18 - som den fest
lige afslutning på julerierne!
- Reservér allerede nu den ef
termiddag! Hele familien og
slægt og venner er meget vel
komne! Der bliver noget for bå
de øje og øre - og mave! Se i
øvrigt andetsteds i bladet.
P P nyt- fortsættes side 7

3

Cr

$

åiå vi invitere etever tarere, torntap

stafi cg venner og a/te andre tit
Lucia-test

pådtoten tpndag d. LLdee. Så LSCd-tf. Scenen rit artm/b evertnitter j/öipgéåser~

Landstrygere, Sar og ortestra, tucca.vangte andre, -agjåt>S*ersnna-c
pyntet Hi ta/tagteden.' ^paüjen : pdpg, aettrv^-iuer vodaoand,yu Ceded mn?
fittedterfeddene å, -ietfm 2CrJ/oå Santo ret etter aeri indgangen.

1/eS m^ett!

Zte /77ed&t'tntestate'

4

KONSENTRATION LIGE FØR BANKO

Banko

GEVINSTEN

CHECKES

ANDEN ER HJEMME

AF

6

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE
A
D
D
I
T

ktivitet
ejligt
riverliv
nitiativ
ure i skoven

R
U
N
D
H
0
J

olige omgivelser
nges fritidsliv
ye former
onmark
ele familier og klasser
nsker imødekommes
a tak - vi vil gerne leje

UDLEJES:
WEEKENDS
UGER
DAGE
TIL
KLASSER

FAMILIER
GRUPPER

Skriv til Rundhejskolens kontor eller ring 27 2966

MÄ-ayt
En rigtig glædelig jul og et
godt nytår ønskes vore læse
re og alle, der har tned "ADDIT-RUNDHØJ" at gøre og som
har ydet en aktiv indsats i
året 1982. Til vore lejere:
lærere, elever og forældre
en tak for samarbejde i in
deværende år og et "kom igen"
for det nye år. En lejrskole
og skole har brug for det liv,
der skabes og udfoldes af de,
der positivt og uegennyttigt
går ind i arbejdet og som gør
brug af de facititeter, der
stilles til rådighed.
Nedenfor bringes vor klassiske
annonce. Tag mod tilbudet. Der
er endnu enkelte ledige week
ends og uger i februar/marts.
p.s.v.
Niels Cramer.

NC.
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Konfirmation i 1984 vil for
Rundhøjskolens vedkommende fore
gå søndag d. 8. april.

VIRKSOMHEDSBESØG

9. og lo. klasserne har været
rundt på forskellige virksom
heder og uddannelsessteder for
på stedet at erfare, hvad de
står for. Det er et led i sko
lens udadvendte arbejde. Sene
re følges det op at erhvervs
praktik: Eleverne vælger sig
ind på nogle erhverv, og deref
ter bliver de tilbudt at komme
ud i virksomheder i dette er
hverv i en hel uge. Deres erfa
ringer bliver så drøftet og kan
i nogen grad danne grundlag for
deres senere erhvervsvalg. Vi
sysler her på skolen med "et
anderledes lo. skoleår", hvor
også andre former for erhvervs
praktik kan komme på tale.
»BESÆTTELSEN»

Fredag d. 26. nov. havde skolen
besøg af teatergruppen SVALE
GANGEN, der opførte Juel Lar
sens: 'Historien om en henret
telse", der har været så meget
omtalt. Den vakte berettiget
opsigt og diskussion blandt de
store elever med sin pågående
problematik og dygtige udførel
se.
HOLME

KIRKE

loo ÄR

Den 28. november var der fest
gudstjeneste i Holme kirke, hvor
også Forældre- og Lærerkoret
medvirkede. Gudstjenesten blev
radio-transmitteret. Festlig
hederne omkring jubilæet varer
en hel uge.

GENOPLIVNING

Civilforsvaret sender hvert år
instruktører ud for at lære bør
nene genoplivning. Det skete og
så i år i vore 7.-10. klasser.
Det kan ikke ske for tit, og
skolen er taknemlig for dette
initiativ.

Det er rart at kunne fortælle, at vo
res årlige andespil blev en succes;
der var næsten fuldt hus, og der blev
et pænt overskud.
Interessegrupper endnu engang; vi kan
forhåbentlig føje en ny til de tidli
gere nævnte her til foråret, en grup
pe kaldet: leg med ler.
Så nærmer vi os december - med Lucia
fest d. 11. - jul og dermed slutning
på året, og fra Forældre- og Lærer
foreningen skal der lyde en tak til
alle børn og forældre for støtte og
fremmøde til vores arrangementer.
Vi ønsker jer alle en god jul, et
godt nytår og på gensyn i 1983.
På FOLF's vegne
Tove Sorensen
sekretær

EN

ÆNDRING :

Vedr. arrangement med
Falk-Rønne d. 7. 2. 83. kl 19 3o

RETTET TIL :
tirsd. d. II. I. 83.

kl

I93°
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HERNING—KURSUS

Skole og Samfunds årlige week
end-kursus, der strækker sig
over 3 weekend'er med delvis
samme indhold, havde i år delta
gelse af 3 nævnsmedlemmer for
delt på 2 weekend'er. Jeg del
tog i den første, og som sæd
vanlig bestod det tætpakkede
døgn af en passende blanding
af foredrag, oplæg, gruppearbej
de og en masse snak indbyrdes
med mere eller mindre kendte
"kolleger".

Skoledirektør Birgit Darr fra
Arhus talte om "Folkeskolens
begreb og formål". Folkeskolens
formål var for kun få år siden
blandt andet "at styrke elever
nes karakter og give dem nytti
ge kundskaber". I dagens folke
skolelov hedder det: kundskaber
som bidrager til alsidig udvik
ling, og dermes menes oplevelse
- selvvirksomhed - selvstændig
vurdering og stillingtagen;
altså noget meget mere aktivt.
Hun kom ind på mange andre
ting, bl.a. prøverne, hvortil
hun stillede spørgsmålet: Tager
de for meget tid? Og hun minde
de om, hvad mange måske ikke
ved, at undervisningsplanen
skal planlægges sammen med ele
verne!
Tangsig Christensen, som netop
er blevet valgt til ny formand
for Skole og Samfund, talte om
Skolens styrelse og tilsyn med
mange praktiske råd og eksempler og en masse spørgsmål til
grupperne, som var umulige at
besvare direkte, men satte gang
i gode diskussioner - og det
var også meningen.
Folmer Krag, som er skoledirek
tør i Randers, talte tankevæk
kende om Folkeskolen nu og i
fremtiden. Han så en stor fare
i, at alt i det moderne samfund
er blevet så opsplittet, at det
er svært at skabe hele menne
sker. Man løser opgaver, men
har ikke noget livssyn, man ta
ler til hinanden, man lytter
ikke, man nedvurderer i stedet
for at vurdere. Børn er ander

ledes i dag, bl.a. fordi de er
mindre autoritetstro, og fordi
de har mindre voksenkontakt. Og
hvordan finder kontakten sted?
Mange børn er vænnet til at høre
radio og se TV, mens de taler med
deres forældre. Det er svært for
dem at lære at koncentrere sig
om én ting ad gangen. Lærernes
byrde bliver derved større - og
vi ved samtidig, at der nu under
vises i færre timer i løbet af
9 år end tidligere i løbet af
7 år. Den tid er også forbi, hvor
sætningen: arbejde adler, kan
bruges - vi skal finde nye værdi
normer, der ikke bare knytter sig
til arbejdet. Det er klart, at
lærernes usikkerhed over for op
gaverne er stor, men at forlange
objektivitet af dem vil være for
kert - og goldt.

Lene Sepstrup
nævnsformand

På nævnsmødet 2.11.82 var et
punkt på dagsordenen nogle ele
vers boycot af undervisningen d.
15.lo.82. Enkelte elever havde
helt forladt skolen i undervis
ningstiden.
I bladets novembernummer kan ses,
at skoleinspektøren med støtte
af nævnsformanden opfordrede ele
verne til at undlade boycot og
finde andre former for kommuni
kation. Efter en indgående drøf
telse blev det på mødet bestemt
at sende en meddelelse til de
involverede elevers hjem, både
de, der havde boycottet under
visningen, og de, der helt havde
forladt skolen.
Det er klart ulovligt at forlade
skolen uden tilladelse, og en
boycot er ikke den bedste måde
at udtrykke sig på.
En journalist har skrevet, at man
ikke kan undgå at få respekt for,
hvorledes folkeskolen lærer vore
børn at formulere deres meninger
og ikke mindst at holde fast ved
dem. Det er så sandt, som det er
skrevet. Og det er positivt. Men
med i den undervisning hører også
at lære eleverne, at handlinger
kan give konsekvenser.
Elly Petersen
sekretær

