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2 PP-ayt
ÅRET, DER GIK
Et skoleår er snart forbi. Et ro
ligt år, synes jeg. Desværre er 
nedgangen i elevtal fortsat, med 
klassesammenlægning til følge.
Nu ligger den side klar, med elev
sammensætningen i de nye 5. klas
ser, og lærersiden er også faldet 
på plads. Tilbage står nu et 
stort arbejde med at sammenarbej
de de nye klasser. Her beder vi 
om alle gode kræfters hjælp!

Ellers har året 1982/83 ikke væ
ret de store forandringers år.
Skolen er kommet ind i et roligt 
og stabilt leje.

Så må vi bare håbe, at denne ud
vikling vil fortsætte. Det dalen
de elevtal har givet anledning 
til en række drøftelser omkring 
skoledistrikterne. Udfaldet her
af kender vi endnu ikke.

ÅRET, DER KOMMER

Heldigvis har vi nu klarhed over, 
at vi kan beholde alle lærerne 
også næste år, så heller ikke her 
vil der ske forandringer.
Nu er der så 2 klasser på hvert 
trin, foruden 2 læseklasser og 
2 centerklasser. Det er en ønske
størrelse på en skole! Gid vi må 
bevare den i lang tid fremover!
Vi er så langt fremme med forbe
redelserne til det nye skoleår, 
at vi allerede kan love, at bør
nene får deres skemaer med hjem 

før ferien, der jo begynder lør
dag d. 21. juni og varer til søn
dag d. 7. august. Børnehaveklas
serne møder først en uge senere.

- og tilbage er så blot at håbe, 
at vi alle må få

EN RIGTIG GOD FERIE
så vi kan mødes friske og velop
lagte mandag d. 8. august igen!!

PP

- Næste skoleblad vil komme 
sidst i august!
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FARl/EL TIL SKOLEN.

børn Z atdenen gtæden sig
irt at fzomme. i skote. Men efterhånden Aom Akotefor- 
tøbet Aknider fnem, btiven de mere og mene skote- 
trætte. Ve opteven nedertag på nedentag og btiven 
tdt AidAt tigegtade med Ako ten, den er kan et op- 

bevandngAAted, hvor de kan komme, hvdA de giden 
etten har tgAt. Ven årgang, aom jeg hører tdt, har 
na gået i a kote i lo år, og jeg er, hvdA jeg Akat 
væne hett ærtig, ked af at fortade Akoten, for jeg 
er endna dkke btevet ramt af otte de A tore etevens 
mest adbredte aggdom nem tig skotetnætheden. Jeg kan 
godt ttde at gå i Akote, for jeg er med i næAten 
otte ting, som foregår bag kutiAAenne i Akoten.

Vet årti, vi har gået i Akote, har været præget af 
a tore nedskæringen på akotebadgetterne. En af de 
værste nedsættetser, der netop er btevet gennem
ført, er nogte meget a tore bespanetsen på vikar
kontoen. Vet vit sige den konto, som betaten otte 
de vikarer, der kommen på Akoten. Vet betgder, at 
mange af de a tore ktoAAen ofte Aidder i ftene ti
men i tnæk aden en tænen, fordi der ikke en nåd 
tit at betate en kvatificenet tænen. Vette rammen 
i attenhø jeAte gnad lo. ktaAAenne, fon de han en 
eksamen, Aom Akat ktaneA Aå godt Aom matigt. Ves- 
aden en dette den AicLste chance fon at få en god 
eksamen, og det kan vi ikke, hvis vi ingen tænen 
han haft. En af de ting, der han været medvirkende 
tdt, at jeg ikke er btevet skotetræt, en nok, at

Fortsættes side 12
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ly/t fe IWlsf®
TANDKLINIKKEN
NØDBEHANDLING I SOMMERFERIEN 1983
Vi gør opmærksom på, at tandklinikken på Rundhøjskolen er åben 
den første uge i sommerferien.
For børn i tandregulering er der åbent en gang om ugen i ferien, 
som starter lørdag den 25. juni. Vi har normal åbningstid indtil 
denne dag.
Nogle børn har nakketræk eller ganeplade, der ikke længere kan 
sættes på plads. Andre børn har faste hånd og buer, der er gået 
løse. Det er vigtigt, at dette bringes i orden, ellers kan der 
opstå skader, og behandlingen kan forlænges unødigt.
Nødhjælpen finder sted på Børnetandklinikken, Graven 21, på 
følgende mandage:

4/7 - 11/7 - 18/7 - 25/7 - 1/8
Ventetid kan forekommer.
Klinikken er på ovennævnte dage åben kl. 8,oo-lo,oo.

Venlig hilsen
personalet på tandklinikken

Personalet hos skolelægen og på
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Generalforsamlingen blev afholdt d. 26.4.83. Årsberetning og regnskab blev 
godkendt.
Den nye bestyrelse ser ud som følger:
Formand: Tove Colstrup, Rundhøjallé 135, tlf. 14 53 77
Næstformand: Vibeke Kruse Jacobsen, Filippavej 31, tlf. 27 48 29
Kasserer: Kirsten Fisker Sørensen, Rysiingeparken 31, tlf. 11 o7 ol 
Sekretær: Rolf Carl, Saralystallé 2o, tlf. 27 43 37 
Øvrige: Peter Pedersen, Elmehøjvej 44, tlf. 27 52 52

Lena Jensen, Rundhøjallé 139, tlf. 14 ol 37
Tove Sørensen, Rundhøjallé 133, tlf. 11 o4 79

Lærerrepræsentanter: Inger Pedersen, Elmehøjvej 44, tlf. 27 52 52 
Lisa Kluss, Willemoesgade 66, tlf. lo 6o 76 

Suppleanter: Stefan Rothe, Ryslin geparken 38, tlf. 14 35 21 
John Mørk, Holmevej 273, tlf. 27 o2 67

Vi byder velkommen til John Mørk og siger tak for godt samarbejde til 
Jess Mou, der ikke genopstillede.
Medlemstallet ligger pä godt 5o % af skolens forældre, hvilket er en 
fremgang pä 28 %.
I det forløbne år har vi givet økonomisk støtte til skolepatruljen, 
fastelavn, juleklip, skolefesten samt sendt repræsentanter til kurser. 
Vi har bl.a. afholdt andespil og har haft en foredragsaften med for
fatteren Arne Falk Rønne, og ikke at forglemme har vi haft et stort 
loppemarked.
Under planlægning for det kommende år er:
Teater: 1.-3. kl. + forældre
Video + teknik: 7.-lo. - +
Fulton: 7.-10. - +
Forfatteraften: 4.-6. - +
Endvidere arbejder vi med interessegrupper, der starter i september.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Tove Colstrup



9a 1982/83

Stående fra venstre: Connie, Janne, Frank, Jan, John, Dorte 
Tage, John, Jesper, Kim, Mads, Per

Siddende fra venstre: Jan, Karen, Bente, Hanne, Jørgen,
Joachim
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9b 1982/83

Stående fra venstre: Steen, John, Mads, Anders, Allan, 
Dorthe, Marianne, Morten, Helle, Bo, 
Jørgen, Hanne, Karsten og Marianne

Siddende fra venstre: Dennis, Lars, Trine, Janne, Merete og
Michael
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lo. kl. 1982/83

Stående fra venstre: Heidi Bjerregaard, Hanne Dyhr Andersen, 
Mads Bang Pedersen, Henrik Colstrup, Helle Fanggård, Ulla 
Heiberg Mortensen, René Espensen, Anne Mette Torjusen, Per 
Autzen, Pia Poulsen, Peter Hedegaard.
Siddende fra venstre: Jette Dreier Jørgensen, Helle Andersen 
Claus Møller, Bettina Jørgensen.
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1983FORÅRSKONCERT
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Musikerne - under ledelse af Ebba Hartmann



II

Ved generalforsamlingen den 26. april fik styrelsen for Addit Rundhoj et 
nyt udseende. Vi mistede to af vore faste støtter: Ernst Jorgensen og Hans 
Peter Skriver Olsen. De har begge udfort et stort og uegennyttigt arbejde 
i styrelsen. Det vil vi gerne takke for på dette sted også. De havde gerne 
blevet ved begge, men ma nu nyde den genvundne frihed og investere deres 
tid og evner i andre aktiviteter.

Til styrelsen genvalgtes Hanne Kock. Gunner Jensen og Johs. Colstrup blev 
indvalgt som nye styrelsesmedlemmer. Begge de nye indgår nu i husudvalget 
med opgave at videreføre og udbygge tiltag med henblik på at sikre kvali
tet, livsglæde og trivsel i og omkring Rundhøjskolens lejrskole.

Først i måneden mødes styrelsen i Addit til det årlige "Addit-syn".

Niels Cramer

I
Tit AddLt Kundhøj i ty/litten.

9a udtAykkeA heAmed d&.u tak (oa det titdette 
tegat på 5oo kA. Pengene blev b/uigt tit en dej Lig 
afakedituA. i Addit d. IS. og 19. maj. Va økonomien 
i om bekendt en meget itnam i klasseane, kunne vi 
togtens (inde anvendetie (oa dine.

Med venlig hilsen 
9a

4a vil herigennem gerne takke for det gode ini
tiativ, som styrelsen Addit Rundhøj fik.
Nemlig at udstede to legater på hver Soo kr., 
hvoraf vi vandt det ene, som skal bruges til en 
allerede planlagt "afskedsfest" i Addit den 12. 
juni med elever/søskende/fomldre og lærere.

Hilsen og tak fra
4a og Joan Jeppesen
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/eg eA. fanmand fan eZev/iddeX på voneA Akote. Vet han 
væAeX mageX Apandende og han gtvet mtg en maAAe enfa- 
ning t ptantagntng o.A.v., men det han tkke kun vanet 
tutten tdyt. Jeg oventog et etevnåd, den van ved at 
gå t optøAntng. Vet fak jeg nettet nogentunde op på, 
men det kntben Atadtg med at fa fatk tit at tave 
noget og komme ttt mødenne. Et andet pnobtem, man 
Aom fanmand møden, en, at tkke otte tanenne en fan 
etevnådet. Vet en tnatA, fan det en meget Avant at 
ondne, fan nån tanenen en tmod etevnådet, en neAten 
a^ ktaAAen det ogAå. Vet en a ynd, fan et etevnåd 
kan både vane tit nytte fan tanenne og etevenne, 
nån det fangenen.

Noget a^ det dånttge ved Akoten en kanaktenenne.
Jeg AyneA kont og godt, at man Akutte afakafae dem, 
fandt de en med ttt at Aontene oa,ottenede tnden vt 
kommen ud a^ Akoten. Jeg menen, at t Atedet fan ka
naktenenne, Akutte vt have en udtatetAe om, hvo ndan 
Akoteånet van gået fan oa. Ven Atgen mene om penAo- 
nen, end et tat gøn. VeAuden en den en kamp om at 
fa de bedAte kanaktenen, fan mange anbejdAgtvene 
tagen kun fatk. med et højt gennemAntt, og det fan- 
Atån jeg egentttgt godt med den anbejdAtøAhed, vt 
han , fan de kan vatge hvem Aom hetAt. Ven fan vtt 
jeg genne gtve fatgende nåd: Lad vane med at dnttte 
andne'. Stynk etevnådet1. Lav dtne tektten'. Eøtg med! 
S tynk Aammenhotdet t dtn ktaAAe! Og tad vane med at 
tave hanvank!

CtauA Mø then



LEJRSKOLERNE OG VIKARSITUATIONEN "

Rundhøjskolen har været hårdt ramt af besparelserne på vikarbud
gettet. Vi har simpelthen ikke kunnet få de vikarer, vi skulle 
bruge.
Hvis eri klasse skal overnatte på en tur, kræver det tre læreres 
medvirken, og skolen har flere gange stået over for det ubehage
lige valg: Enten at sende klasser hjem, fordi der ikke kunne 
skaffes lærere til dem, eller med kort varsel at aflyse en måske 
længe planlagt udflugt. Andre klasser har måske været heldigere: 
De er kommet af sted på et tidspunkt, hvor skolen "havde råd 
til" at bruge de nødvendige vikartimer på turen. 
Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
Bedtst ville det være, 'hvis vi igen kunne bruge de vikartimer, 
vi havde brug for, når vi havde brug for dem. Men de tider er 
forbi. Vi må kun bruge den timepulje, vi har fået tildelt, og 
skolens pulje er så lille, at vi ikke kan "spare ret mange 
timer op" fra uge til uge.Så må vi gøre det næstbedste, og 
lærerråd, inspektør og skolenævn er blevet enige om følgende: 
De to "store" lejrskoler i 5. og 8. klasse røres ikke.
Alle andre ønsker om ekskursioner, minilejrskoler o.s.v., der 
kræver vikartimer stilles op på en prioriteret liste. Hvis der 
kan skaffes vikartimer til det, gennemføres arrangementerne 
efter listen.
Omvendt har de nederste på listen naturligvis ikke ret stor 
chance for at komme af sted - især da ikke, hvis en influenza
epidemi i sidste øjeblik snupper de timer, vi har sparet op. 
Vi er kede af, at det er blevet nødvendigt at spare også på 
dette område. Lejrskoler og ekskursioner er meget værdifulde 
i undervisningen og betyder meget for det gode samvær i en 
klasse. Men vi beder om forståelse for, at det har været nød
vendigt, og om, at man ikke vil "skyde på" lærerne af den grund. 
De kan ikke gøre for, at vi skal spare.

P. Pedersen CL Ejvind Post

skoleinspektør skolenævnsformand



VIKARSITUATIONEN
Vor uadskillelige ven, vikarsituationen, var atter på dagsordenen. 
Denne gang med henblik på problemerne omkring lejrskoler og eks
kursioner. Nævnets holdning er klar: alle klassetrin burde have 
mulighed for et lejrskoleophold, men besparelserne giver desvær
re et noget andet billede. Herom kan læses andetsteds i bladet.

KLASSESAMMENLÆGNINGEN
Forældrene er på nuværende tidspunkt blevet orienteret om resul
tatet. Bestræbelserne for at lette vejen for de kommende to 5. 
klasser fortsætter.

KLASSERÅD
Der er et udtalt ønske hos nævnet om at få kontakt med klasse
rådene, idet vi mener, .at et samarbejde på den led vil være vær
difuldt for skole-hjem-samarbejdet i det hele taget. En form 
for udveksling af erfaringer, evt. som arbejdsmappe, kunne måske 
lette dette arbejde for kommende klasseråd.

SKOLEDISTRIKTER
Een skole fyldes til bristepunktet og en anden har faldende 
elevtal. Der kunne være grund til at undersøge, om de bestående 
skoledistrikter trænger til en revidering. Nævnet har taget ini
tiativ til at forhøre sig hos naturligt nok først inspektøren, 
siden lærerrådet, om vi sammen kan gøre noget ved problemet. Et 
samarbejde med Holme skole herom er også påtænkt, idet vore sko
ler har fælles interesser i sagen og i øvrigt et ret tæt samar
bejde.

CYKELKÆLDEREN
Efter elevrådets ønske er der nu skaffet mulighed for at få en 
del af cykelkælderen aflåset i timerne. En form for vagt er dog 
nødvendig bl.a. for at få låst og igen låst op. Men hvor bliver 
elevrådet af? Er det manglende tid evt. interesse, der standser 
et ellers godt initiativ. Det må være rimeligt at forvente, at 
elevrådet følger en sag op, der er sat igang på deres ønske. 
Nævnet er mere end villigt til at stå elevrådet bi med råd og 
dåd.

Elly Petersen

PS! Sidste nyt om skoledistrikter. Der har været indkaldt til 
møde om sagen torsdag d. 19.5.83.
Her blev man i første omgang informeret om de trafikale proble
mer. De kan blive ret store, idet Holmevej ikke er bred nok til 
at etablere f.eks. en trafiksikker cykelsti.
Der vil nu blive fremlagt nogle prognoser fra skolevæsenet, som 
man vil bede Holme skole og Rundhøjskolen bearbejde inden næste 
møde med skolevæsenet sidst i august.- Kan man her finde frem til 
en fælles løsning af distriktproblemet, er vejvæsenet klar til 
opgaven med at sikre skolevejene, således at spørgsmålet skulle 
være afklaret inden næste års indskrivning.

RIGTIG GOD FERIE EP


