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2 PP-syt

FRITIDS-SVØMNINGEN 
på LYSENG er nu kommet i gang. 
Det er jo hver torsdag kl. 15-16, 
i alt 2o gange. Det er vigtigt, 
at børnene møder hver gang, hvis 
vi ikke skal komme ud for, at 
holdet går ind. Det havde vi et 
uheldigt tilfælde af sidste år. 
Her må forældrene hjælpe os. - 
Tak!

SKAK
V-i havde svære problemer med 
skakklubben: Der var for få til
meldinger i første omgang; men 
vi fik lov til at prøve én gang 
til - med samme resultat! Nu har 
vi skak på programmet igen, men 
først til januar, og det ser ud 
til, at der nu er deltagere nok. 
Hvis der er flere, kan de nå at 
komme med endnu. Der er sendt 
nye tilmeldings-skemaer ud til 
alle elever i 1.-7. klasse. Også 
nybegyndere kan melde sig til 
skak!

RUNDHØJ-BLÆSERNE 
havde en pragtfuld, men anstren
gende tur til Åbo i Finland i 
efterårsferien. Hele 6 koncerter 
blev det til - på 3 dage! Men al
le dér var så venlige og gæstfrie, 
at vi fik en helt eventyrlig op
levelse ud af det. - Nu er der 
tale om, at en klasse her fra 
skolen skal gæste vor værts-skole 
i Abo, og samtidig skal en klasse 
derfra gæste udvekslingsklassens 
elever og skolen her: Et spænden
de projekt, som vi vil arbejde 
videre på fremover.

TRÆBLÆSERNE
fra Århus Symfoniorkester har gæ
stet vore 3. klasser i en musik
time. Det blev en berigende op
levelse for både børnene og mu
sikerne. Det var et led i et 
forsøg, som skal videreføres næ
ste år. Vi må håbe, at det giver 
anledning til arrangementer i 
langt større målestok. Sagen 
fortjener det!

GENOPLIVNING
7. klasserne får besøg af instruk
tører fra civilforsvaret. De vil 
give eleverne det traditionelle 
kursus i genoplivning. Godt!

fortsættes side 7
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lørøldre-nyt
GODDAG OG FARVEL

Vi har fået 2 nye børnehaveklasserepræsentanter: Birte Ruby, Ladbyvej 3, og 

Susanne Asmussen, Rundhøjallé 74, som vi byder velkommen til et forhåbentligt 

godt samarbejde i bestyrelsen og foreningen. De to vil supplere hinanden ved 

vore møder.

Farvel vil vi samtidig sige til Bodil Madsen, Rundhøjallé 112, som i det 

foregående år har repræsenteret børnehaveklasserne i bestyrelsen. Tak for 

interesse og godt samarbejde!

Tove Colstrup



Igen i är afholder styrelsen for Addit Rundhøj lejrskole julemik søndag 

d. 4. december fra kl. 14,oo til 17,oo. Tag familien med til Addit til 

en hyggelig eftermiddag. Der kan købes kaffe, brød, julegløg, øl og 

sodavand.

Vi har forberedt os på: julesange, juleklip, dekorationer og bankospil.

KOM TIL ADDIT JULEMIK

Juletræet og grangrene til julepynten kan købes.

Rødgran 3o kr. pr. stk. Ædelgran 5o kr. pr. stk.

Nobilisgran 6o kr. pr. stk. Pyntegran 15 kr. pr. bundt.

Der vil køre en bus fra skolens P-plads kl. 13,oo. Turen koster 15 kr. 

pr. person, dog højst 4o kr. pr. familie.

Udfyld nedenstående tilmeldingskupon og aflevér den på skolens kontor 

senest fredag d. 25, november.

STYRELSEN

TILMELDING TIL ADDIT-JUL.

Navn og adresse:  Klasse: ____  

Bus antal personer: Betaling ved tilmelding. Kører selv: JA/NEJ 

Juletræ: Træsort: Højde ca.: m 

Pyntegrønt antal bundter: 

Betaling ved tilmelding for træer og pyntegrønt.
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Nej - vi har desværre ikke fået flere vikartimer af bruge af, men 
vi har fået mulighed for at bruge dem på en ny måde, og det kræ
ver lidt forklaring:
Skolen har for øjeblikket 57 vikartimer til rådighed om ugen. Vi 
har nogle begrænsede muligheder for at spare op fra uge til uge, 
men stort set gælder det, at når ugens timer er brugt, kan vi ikke 
få flere - skolen må slå klasser sammen, sende børn hjem eller 
træffe andre nødforanstaltninger.
Hidtil har skolens to faste vikarer "brugt" de 54 af timerne. Når 
der ikke var brug for dem som vikarer, gik de ind som ekstra lære
re efter et forud lagt skema. De sidste 3 timer kunne så gemmes 
til der blev brug for dem. De læstes af løse vikarer.
Fra august næste år bliver det anderledes: De faste vikarer skal 
nu læse ca. halvdelen af deres timer i fast skema - altså som 
ganske almindelige lærere. Til gengæld kan nogle af de øvrige 
lærere læse en del af deres timer (ca. 5) som "faste vikarer".
Både lærerråd og skolenævn har grundigt diskuteret, hvorledes 
skolens 57 timer skulle fordeles på de gamle faste vikarer og den 
ny "timebytningsvikarordning", som skolevæsenet kalder den.
Der er mange hensyn:
Det er godt, at inspektøren har flere kendte ansigter at vælge 
imellem, når en klasse skal have vikar. Det er meget godt, at 
vore faste vikarer omsider kan få lov til at få deres egne timer 
i deres egne fag med deres "egne" børn.
Men flere vikarer med få timer hver betyder, at en klasse måske 
får flere forskellige vikarer, hvis deres lærer er syg i nogle 
dage. Og det er ikke så godt. Det er heller ikke så godt, at vi 
slet ikke kan spare timer op fra den ene uge til den anden. Vi 
håber, vi har ramt den rigtige fordeling.
(Hvorfor lige akkurat 57 timer?
Jo - det er skam regnet ud på en meget sindrig måde, der vist 
nok betyder, at hvis vi har rigtig mange syge lærere i 1983, så 
får vi lidt flere vikartimer - i 1985!)

SKOLEDISTRIKTER
Hvis datamaskinernes forudsigelser holder stik, vil Holme skole 
i de kommende år få 3 eller 2 klasser pr. årgang. Rundhøjskolen 
vil få 2 eller 1 (!) klasse pr. årgang.
Vi har holdt nogle møder om problemet (inspektør, lærerrådsfor
mand og nævnsformand fra de to skoler), og vi kunne blive enige 
om nogle ting:
—Begge skoler bør bestå som selvstændige, fuldt udbyggede skoler.
—Det eneste sted, der for alvor kommer nye børn, er i Håndværker
parken, som foreløbig er tillagt Holme skole.
Vi var også lige ved at være enige om et fælles brev til skolevæ
senet, men det glippede i sidste øjeblik. Interessemodsætningerne 
var for store.
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Det faldende børnetal vil under alle omstændigheder komme til at 
koste klassesammenlægninger og nedlæggelse af lærerstillinger.
Men det er nok for meget forlangt, at vi selv skal finde frem til, 
hvor det skal gøre ondt.
Og det er vigtigt, at vi fortsat kan arbejde sammen med vore nabo
er i fred og fordragelighed.

Ejvind Post

En (onnlnket, men velment tak!

Sidst i august måned van 5a og 5d på lejnnkole på 
Samsø. Lejns kolen vat basenet på, at eleven og txnene 
skulle isne hinanden at kende, gennem (æltes oplevel
sen og samanbejde omknlng den daglige husholdning. 
Vi tog hven, dag på tune nandt på øen - det (onegik 
dels på cykel, dels pn. gåb&i og endelig på ski(t 
1 de Lokale bassen.

Vi havde en god age med (int vejn og dejlig (ysink 
"udnattelse", og vi takken henmed Eonstdne- og 
Lænen(oneningen (on denen velvillige behandling 
a( vonen ansøgning om økonomisk tilskud, den gjon.de 
det muligt (on on at gennem(øne tunen - stønt set 
i om den cyketlejnnkole, vi havde ønsket os.

5a og 5d 
Susanne Andensen 
Hanaid Pedennen
Helge Sønemen
Joan Jeppesen 
Elisabeth Mounidsen

gjon.de


SKO LEN

Forældre- og
Lærerforening

holder

Andespil
i hallen

Handog d. 7 rwvembør bl. ^9°°
/——7-—^3 plade/ 

/ ~~\ for ^Obr.
Pris pr. plade.... /Z © kr.

L ^0

Flæskesteg og flette 
ænder

Sid&gmnst&r • KCnesisZ lotteri • kZbrnands- 
kurve/.

Øl og sodavand kan køfoes
B^n har kun adgang ifølge rned volcsne/

Vel mødt. FotF
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KIOSKEN I FORHALLEN 
har været lukket i den sidste tid. 
Nu er der tegn til, at den kan 
genåbnes. Men forhandlingerne 
herom er endnu ikke afsluttet. 
Idrætsforeningen LYSENG er inde 
i billedet.

KLODS-HANS & CO 
er en teaterforestilling, som 
gruppe 38's børneteater vil give 
for 6. og 7. klasserne i forhal
len d. 8. november.

PLING PLONG 
giver forestilling - arrangeret 
af Forældre- og Lærerforeningen 
- for O.-4. kl. med forældre 
tirsdag d. 29. november om afte
nen. Efter forestillingen vil 
vi snakke sammen om, hvordan man 
også hjemme kan fornøje sig med 
teater under forskellige former, 
og vi skal også prøve selv at 
lave "teater” med hinanden den 
aften! Reservér allerede nu d. 
29. november!

TV-TEKNIK OG VIDEO 
måtte desværre aflyses på grund 
af for ringe tilslutning. Det var 
en skam, for det arrangement hav
de fortjent en bedre skæbne. Men 
vi kommer igen en anden gang!

KOR OG ORKESTRE
får travlt op mod jul! Forældre- 
og Lærerkoret skal holde kirke
koncerter sammen med blokfløjter
ne og Rundhøj-Blæserne og skole
koret fra Sall skole både i Sall 
og i Holme kirke (d. 8. december), 
Luciapigerne fra 4. klasse skal 
glæde de gamle gartnere, forenin
gen NORDEN, Holme kirke og Tran- 
bjergvænge med deres smukke optog, 
og alle de andre musik-, sang- og 
dansegrupper, mange klasser og 
dramatikhold samles i den festli
ge Lucia-koncert, der er fastsat 
til lørdag eftermiddag d. lo. de
cember. Her plejer Rundhøjhallen 
at være fyldt til bristepunktet, 
og med det kendskab, vi allerede 
nu har til programmet, bliver det 
mindst lige så festligt og berigen
de som tidligere. Velkommen d. 
lo. december!
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Rundhøjskolen er i år med i skolescenen. De store klasser 
fra 6. og opefter havde tilbud om at se "Rocky Horror Show" 
på Arhus Teater. Besøget fandt sted d. lo. oktober.

For de små er der tilbud om to stykker på Filuren, nemlig 
"Kresjan Krum-Ben kommer til byen" og "Regnbuetårnet". På 
grund af den store interesse for disse stykker er spille
tiden forlænget, og det betyder, at vi først har fået 
pladser hen på foråret.

"Regnbuetårnet" spiller: Fredag d. 16. marts kl. 16,3o og 
kl. 19,oo.

"Kresjan Krum-Ben kommer til byen" spiller:
Onsdag d. 9. maj
Torsdag - lo. maj
Fredag - 11. maj - alle dage kl. 16,3o.

Billetterne og det nøjagtige tidspunkt kommer få dage før 
forestillingen.

Kontaktlærerne
Kirsten Skou Jensen Ulla Jordhøj


