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Blot vi er mange, der er opmærk
somme på dette her, og vi lægger 
vore observationer sammen, kunne 
vi sikkert danne os et billede 
af, hvad der egentlig sker, og 
så finde løsninger. HJÆLP OS DER
FOR MEGET her::I - Snak om det 
derhjemme, og hvis der kommer 
nogei: frem, der kan opklare nog
le af gåderne, så sig det til 
os! - Har man gode ideer til at 
komme uvæsenet til livs, vil de 
også være særdeles velkomne!

HÆRVÆRK PÄ CYKLERNE

Vi har desværre i den sidste tid 
kunnet konstatere et stigende 
antal tilfælde af hærværk på de 
cykler, der står i cykelkælderen 
i skoletiden. En af klassernes 
opgørelse af ødelagte/forsvundne 
cykeldele bare i de sidste tre 
måneder kom op på ca. 7oo kr.!
Det kan vi selvfølgelig ikke le
ve med i længden, men vi arbej
der i nogen grad forgæves her. 
Vi har prøvet at lade kælderen 
aflåse i timerne, men nogle ele
ver kommer meget tidligt i sko
le, andre smøler lidt med at 
komme hjem, og begge "hold" kom
mer så til en aflåset dør, og de, 
der kommer for tidligt, stiller 
så tit deres cykler på fortovet 
i nedkørslen, så at folk ikke 
kan komme forbi, eller cyklerne 
bliver væltet ud på kørebanen 
og risikerer at blive kvadret af 
lastbiler, der skal ind i skolen 
med varer.
Vi har også prøvet at sætte cy
kelvagter i frikvartererne, men 
heller ikke det hjalp særlig 
meget.

Endelig har vi søgt at få over
dækkede, men åbne cykelstativer 
i gården ved haltrappen. Vi kun
ne få cykelstativer, men ikke 
overdækkede, - og så sagde vi i 
første omgang nejtak!
Og her står vi altså! Bare vi 
vidste, hvad, hvordan og hvornår 
ødelæggelserne sker. Så kunne vi 
måske få problemerne klaret, men 
her står vi næsten på bar bund.

FYSIOTERAPEUT PÄ SKOLEN
For tiden har vi fysioterapeut 
Anita Vestendorf på besøg i 
klasserne. Hun skal lære børne
ne at sidde Urigtigt på en stol 
ved et bord. Alt for mange men
nesker går rundtmed dårlig ryg. 
Det starter i skoleårene! Men 
hvad hjælper det, at børnene 
lærer det i nogle få timer i 
skolen, hvis de ellers næsten 
ligger ned på stolen hjemme og 
andre steder! Altså: Vil De godt 
følge skolens bestræbelser op 
også derhjemme og se lidt efter, 
hvordan poderne sidder, når de 
sidder? Tak for det!!

9. KLASSERNE PÅ TEKNISK SKOLE

For at få så godt kendskab til 
mulighederne for at få uddannel
se efter folkeskolen havde 9. 
klasserne planlagt, at de i en 
uge kunne følge undervisningen 
på bl.a. teknisk skole. Men an
søgningen blev afslået af skole
væsenet: Der er ingen penge her
til !
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SKOLESYN

Onsdag d. 3. november er der 
skolesyn. Skolen bliver gået ef
ter i sømmene, for at vi kan få 
et skøn over, hvor der skal re
pareres og holdes vedlige i 
det kommende år. Vi plejer også 
at.finde ud af, hvad der ønskes 
lavet ekstraordinært af forbed
ringer. Men det er strøget af 
programmet denne gang. Der er 
ikke penge dertil!

Jeg vil endvidere gøre opmærk
som på, at rekvisition til dæk
ning af udgifter i forbindelse 
med behandling af lus desværre 
ikke må udleveres mere. Der er fra 
kommunens side kommet skrivelse 
om, at man ikke fremover ser sig 
i stand til at betale for be
handlingen, og at det derfor øko
nomisk må klares alene af foræl
drene.

Venlig hilsen
Lene Gottfredsen 
sundhedsplejerske

BESPARELSER

vil blive nøgleordet fremover. 
Jeg kan derfor ikke indtrængen
de nok appellere til alle - 
store som små - at hjælpe med 
til at komme igennem denne svæ
re tid ved at spare, hvor det 
er muligt uden alt for store 
gener. Selv om det måske er 
lidt, den enkelte kan bidrage 
bliver det dog til en hel del, 
når vi gør det i flok. Men det 
begynder med DIG! ! ! Tak 
for hjælpen!!

SIDEN SIDST !!
Kampagnen med film, oplysning og 
"bøn" til jer forældre om hyp
pigt at se børnene efter for lus 
har i hvert fald tilsyneladende 
givet positivt resultat. Der har 
ikke været problemer på skolen 
den sidste måned, og man kan jo 
håbe, at vi undgår de små væse
ner i større målestok fremover.

'Da vores interessegrupper virke
lig er blevet en succes, er vi i 
Forældre- og lærerforeningen 
blevet enige om at ansoge kommu
nen om tilskud til fortsættelse 
af de nuværende grupper til ja
nuar. Det ville være trist at 
skulle slutte med grupperne i 
december måned som først plan
lagt med den store glæde og iver, 
som børnene lægger for dagen. 
Så det er dejligt at kunne for
tælle, at vi, foruden håbet om 
at kunne fortsætte de nuværende 
grupper til januar, også får en 
ny interessegruppe op at stå, 
det bliver læderarbejde for born.

Desuden får vi en meget interes
sant aften at kunne tilbyde de 
lidt større børn + forældre. 
Forfatteren og globetrotteren 
Arne Falk Rønne kommer her på 
Rundhøjskolen mandag aften d.
7. februar og viser lysbilleder 
og fortæller os om en af sine 
mange spændende rejser, men her
om nærmere først i det nye år.

Venlig hilsen fra FOLF
Tove Sorensen 

sekretær
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NOGET OM JULEMIK

NOGET OM TILSYN

Vort nuværende tilsyn, malermesteren i 
Sdr. Vissing, holder op til nytår.
Styrelsen er derfor igang med at finde 
afløsere, der kan tage over efter 
1. januar. Der er flere muligheder i 
selve Addit by, hvilket er en fordel 
både for vore lejere og for styrelsen 
i vort arbejde på at integrere os me
re i lokalsamfundet.

Med venlig hi 1 sen 
Niels Cramer

PS! HUSK 5/12
Med dette nr. folger et indlæg med in
vitation til vor ärlige julekomsammen 
søndag den 5. december kl. 14-17. Meld 
jer til og hjælp os med at gøre dette 
arrangement til en bedre og bedre år
lig tradition. Egne (aktive) ideer er 
også velkomne. D.v.s. kan I noget ju
lesjov - så kom med det.

NOGET OM IDEER

Når vi har besøg af klasser og hold 
fra andre skoler i Addit, ser vi, at 
der gøres meget ud af at få størst mu
ligt udbytte ud af opholdet og udnyt
telsen af omkringliggende landskabeli
ge og kulturelle seværdigheder. På 
medbragte cykler arrangeres udflugter 
med botanisérkassen i naturen eller til 
nærliggende kirker og museer. Der hen
vises til vor brochure, der kan fås på 
skolens kontor.

NOGET OM LEJRSKOLE

På fællesmodet med Forældre- og lærer
foreningens bestyrelse drøftedes emnet 
"lejrskoler". Det blev konstateret, at 
i det forløbne år har 12 af Rundhøj
skolens klasser været på besøg i "Addit 
Rundhøj". Desuden havde 5 klasser været 
af sted mod “andre mål".

Det ser således ud til, at styrelsen 
kan erklære sig godt tilfreds med besøg 
fra Rundhøjskolens klasser. I løbet af 
9 til lo års skolegang skulle så alle 
klasser have besøgt os 3-4 gange. Lejr
skoler mod "andre mål", hvorfor inter
essere sig for det? - Jo, vi er også 
forældre og lærere. Og det drejer sig 
om, at vore born gennem deres skole
gang får et så alsidigt og differentie
ret billede af det omgivende samfund 
og dets muligheder som vel muligt. Der
for må de ud og se sig om. Tænk på 
"Ole sad på en knold og sang ....".
Er tilbuddene og mulighederne gode nok? 
Mødet afslørede, at hverdagen sætter 
begrænsninger på udfoldelserne.
Hvad mener andre forældre og lærere?

Ifew-ayt
BOYCOT AF UNDERVISNINGEN

På opfordring af fælleselevrådet 
boycottede en del af de ældre 
elever undervisningen fredag d.
15.10. Ifølge en løbeseddel ske
te det i sympati med lærerne og 
i protest mod nedskæringerne på 
folkeskolen. I forbindelse med, 
at skoleinspektøren opfordrede 
eleverne til ikke at boycotte 
undervisningen, henstillede nævns
formanden gennem inspektøren til 
eleverne, at de bruger andre me
toder til at fremme deres sag 
end at sabotere undervisningen. 
Den er der sabotage nok af i 
forvejen, jævnfør stats og kom
munes besparelser.

SKOLENS FREMTID

Ikke nok med at der skæres i ti
mer, materialer og lærere. Det 
næste, der skal skæres ned på, 
ser ud til at blive lokal-er. Sko
levæsenet har spurgt, om der i 
løbet af nogle år kunne afses 
lokaler på Rundhøjskolen til 
"skolepsykologisk rådgivning 
syd". Forleden mødtes PP, lærer
rådsformanden og nævnsformanden 
med 3 personer fra skolevæsenet 
for at diskutere sagen nærmere 
og få kortene lagt på bordet. 
Hvor lille regner man med, Rund
højskolen bliver? Ønsker man den 
nedlagt? Det gør man ikke, lød 
svaret, men skolevæsenets prog
noser levner ikke mere end 1- 
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til 1^-spors skole. Skolenævn og 
lærerråd ønsker at bevare en 
fuldt udbygget 2-sporet skole, 
og vi er ikke til sinds at lade 
os udsulte f.eks. ved en yderli
gere indskrænkning af skoledi
striktet. Måske skulle det nær
mere udvides. Vi afviser ikke på 
forhånd, at kommunen kan få nog
le lokaler i Rundhøjskolen til 
skolepsykolog, men vil drøfte 
sagen nærmere, inden skolevæse
net skal have et endeligt svar 
omkring 1. december.

» FIR K LØVERMØDE »

I sidste nævnsperiode blev grun
den lagt til et samarbejde mel
lem nævnene fra Kragelundskolen, 
Holme skole og Skåde skole ud 
fra devisen, at det kan være bå
de nyttigt og rart at have et 
godt forhold til sine naboer. 
De ny nævn er blevet enige om 
at fortsætte, og vi mødtes første 
gang på Holme skole d. 11. okto
ber. Udover almindelig menings
udveksling og seen hinanden an 
diskuterede vi godkendelse af 
undervisningsmidler, hvor vi 
havde ret forskellig praksis - 
med Rundhøjskolen som den mest 
liberale. Desuden snakkede vi 
om elevrådenes (manglende) del
tagelse i nævnsmøderne, og hvad 
vi kunne gøre ved det. Og vi 
sluttede med at bestemme os for 
at mødes igen om ca. % år.

Lene Sepstrup 
nævnsformand

Et panel bestående af skolenævns
formand Bent Larsen, Bakkegårds
skolen, Silkeborg, lærer Mogens 
Sparrested, Danmarks lærerfore
ning, og skoleinspektør Hans Jør
gen Eriksen, Tovshøjskolen, ind
ledte mødet. Bent Larsen pointe
rede, at nævnets første pligt er 
samarbejdet mellem skole og hjem. 
Han beskrev, hvordan man på hans 
skole havde grebet sagen an for 
at få så bredt et forældreforum 
som overhovedet muligt. Man har 
oprettet et forældrerepræsen
tantskab, heraf igen et forret
ningsudvalg, der holder kvartals
vise møder med nævnet. På denne 
måde fås flere oplysninger om, 
hvad der rører sig i skolen, og 
ikke mindst blandt forældrene.

Mogens Sparrested kunne tilslut
te sig samarbejde og sagde, at 
dette ikke bare er en pligt, men 
også en nødvendighed. De 3 in
stansers kompetence er nøje be
skrevet i styrelsesloven og div. 
cirkulærer. Det kan være vanske
ligt og besværligt at følge de 
givne regler, men det er prak
tisk og brugbart. De faglige op
gaver er lærerrådets, tilsyns
opgaver er nævnets.

Fællesopgaven for leder, lærer
råd og nævn må være et oplys
ningsarbejde, der tager sigte 
på barnets dagligdag.

Lærerrådets opgave over for næv
net er at være rådgivende.

Hans Jørgen Eriksen indledte med 
at sige, at en skoleleder "næ
sten" ingen kompetence har. Sko
lens leder er at betragte som en 
slags forretningsfører for næv
net og som sådan formidle oplys
ninger. Han fandt det naturligt 
med nævnsrepræsentation i de for
skellige økonomiske udvalg.

KOMPETENCE FORDE LING
Lørdag d. 25. september havde 
Skole og Samfund, Danmarks Læ
rerforening og Danmarks Skole- 
lederforening, alle Århus amt, 
arrangeret et fællesmøde på 
Skæring skole. Emnet var samar
bejde, kompetencefordeling mel
lem skolenævn, lærerråd og sko
leleder .

I spørgsmål om materialevalg 
blev det understreget, at vel er 
det nævnet, der godkender disse 
ting; men det er lærerne, der 
udvælger dem.

I øvrigt tilsluttede han sig, at 
de givne regler overholdes. Det 
er praktisk.
Herefter var der 
stille spørgsmål 
Spørgelysten var 

mulighed for at 
til indlederne, 
ikke særlig



stor. Man kom dog ind på moral, 
etik og politik i forbindelse 
med nævnenes godkendelse af un
dervisningsmaterialer. Fagfor
deling, skemalægning, forældre
samarbejde og elevrådsarbejde 
blev også berørt, men nogen 
egentlig debat udeblev.
En afslutning fra talerne kan 
udmøntes i en opfordring til, at 
man taler sammen.

ORIENTERINGSMØDE OM

BUDGETTET 1983
En af de mange reaktioner på 
budgetforligets konsekvenser på 
Arhus skolerne var et oriente
ringsmøde på Vorrevangskolen 
først i oktober. Forbløffende 
få var mødt frem. Panelet be
stod af rådmand Thorkild Ibsen, 
skolekommissionens formand 
Aksel Rasmussen, skolekommis
sionsmedlem Frits Gundahl Søren
sen, byrådsmedlem Henning Schou, 
skolekommissionsmedlem Thomas 
Kruse (forældrevalgt) og Arhus 
Lærerforeningsformand Martin 
Rømer.

Rådmanden lagde for med at sige, 
at en nedgang i elevtal ikke 
nødvendigvis skulle medføre 
fald i udgifterne med afskedi
gelser o.s.v. til følge, men 
at et uforandret budget kunne 
medføre forbedringer i stedet, 
f.eks. ved indskoling og fremme 
af de musiske fag. Han mente, at 
ingen i grunden er helt klar 
over konsekvenserne ved nedskæ
ringerne. Lærertimeforbruget pr. 
elev i Arhus ligger noget under 
landsgennemsnittet, og anlægs
budgettet er så lavt, at det næ
sten ikke er der.
Han beklagede, at puljevikarord
ningen rimeligvis må omstruktu
reres .
Aksel Rasmussen roste et godt 
initiativ, men beklagede det 
ringe fremmøde. Han pointerede, 
at der er tale om en budgetaf
tale, og at det endnu ikke er 
muligt at beregne de egentlige 
konsekvenser. Han manede til ro 
om sagen, så børnene igen får 
arbejdsro.

Frits Gundahl Sørensen roste 
også initiativet og tydede det 
ringe fremmøde som tegn på, at 
utilfredsheden ikke er så stor 
endda. Han fandt, at ved forskyd
ning i befolkningsgrupperne må 
det være rimeligt med en omfor
deling af midlerne. Han sagde, 
at det er forkert at tale om 
besparelser, når der bevisligt 
er 1,1 mill. kr. flere på dette 
års skolebudget.
Henning Schou rettede skarpe an
greb mod Thorkild Ibsens optræden 
under forhandlingerne og mente 
ikke, der var tale om alvorlige 
besparelser. Han savnede en sag
lig debat.

Thomas Kruse kunne fortælle, at 
skolekommissionen generelt er 
kritisk over for forliget, og 
opfordrede nævn og forældre til 
fortsat samarbejde.

Martin Rømer fastslog, at lærer
ne må være de professionelle i 
bedømmelse af undervisningens 
kvalitet. Lærere, forældre og 
nævn er yderst dårligt informe
rede om forliget. Det er en 
kendsgerning, sagde han, at læ
rertimeforbruget pr. elev i Ar
hus kommune er faldende, og at 
udgifterne pr. elev ligger noget 
under landsgennemsnittet. Han 
beklagede, at puljevikarordnin
gen sandsynligvis bliver slået i 
stykker.

I øvrigt mente han ikke, man 
kunne føre en bred debat over 
forliget; man må gå ind i de
taljerne.

Spørgelysten efter oplæggene var 
ringe, og i svarene fik man kun 
gentaget, hvad der allerede var 
oplyst.

Elly Petersen 
sekretær

NATURKLUB FOR BØRN 
Naturhistorisk Museum har naturklub 

for børn.
Henvendelse. Torben Gang Rasmussen 

Tlf. 129777
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Igen i år afholder, styrelsen for Addit Rundhøj lejrskole, julemik 

søndag d. 5. december fra kl. 14°° til 17°°. ----- Tag familien med til

Addit til en hyggelig eftermiddag. Der kan købes kaffe, brød, julegløg, 

øl og sodavand.

En frisk spadseretur i skoven for motionens skyld.

----- Siden sidste julemik har vi haft loppemarked og af dette overskud 

er der købt nye møbler til spisestuen, samt to nye borde til pejse

stuen. Pejsen er udskiftet med brændeovn og pejsestuen er blevet malet. 

----- Det gamle udhus er blevet moderniseret og der er kommet el ind. 

KOM TIL ADDIT TIL JULEMIK.

Juletræet og grangrene til julepynten kan købes.

Rødgran 30 kr. pr. stk. Ædelgran 50 kr. pr. stk.

Nobilisgran 60 kr. pr. stk. Pyntegran 10-20 kr. pr. bundt.

Der vil køre en bus fra skolens P-plads kl. 13oo_ Turen koster 12 kr. 

pr. person, dog højest 30 kr. pr. familie.

Som noget nyt vil vi bede jer udfylde nedenstående bestillingskupon så

ledes at I får det træ I ønskede jer.

VEL MØDT

Navn og adresse..................................................................................................................................... 

Bus antal personer.............................................................................................................................  

Træsort .......................................................................... Højde ...........................................

Pyntegrønt ..................................................................... Antal bundter ........................

Smalt juletræ .............................................................. Bredt juletræ ........................

Klip kuponen af og aflever den senest d. 15.11.82. på skolens kontor.


