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Må jeg til en begyndelse ønske et

godt

nytår

både til den enkelte og til skolen
som helhed. Skolen er jo nu i et
godt og roligt leje, men mørke

skyer tårner sig op forude: Skal
skolen bestå eller dø langsomt, som

prognoserne lader ane?

SKOLEDISTRIKTERNE
er i den forbindelse nøgleordet.
Det forlyder, at sagen ikke blev
behandlet i decembermødet, men at

det vil ske på mødet i januar.
I mellemtiden er der udsendt en

plan over skolevæsenets vej gennem
de næste ti år, en såkaldt § 35-

plan, som hver enkelt instans på
den enkelte skole skal udtale sig

til. Der er derforuden givet til
bud fra skoleforvaltningen om at
komme til møde med skolen om de

INDSKRIVNINGEN
til bh- og 1. klasserne er i
skrivende stund allerede sket.
Situationen for vore kommende

1. klasser ser ikke alt for
lovende ud; men også her må vi
afvente, hvad skolekommissionen

beslutter derom. Indtil da må

vi leve i håbet!

GREEN-PEACE
har lovet at komme og holde fore
drag og vise film om sit arbejde.
onsd. d. 11, januar kl. 19,oo

for eleverne i 6. klasse og opef

ter. Der er allerede sendt med

delelse ud til hjemmene herom;

men skulle der blandt læserne
være nogen, som har fået aftenen

i aften ledig, kan der nok blive
plads til vedkommende også.

Vel mødt!

principielle spørgsmål i planen

MØDER

og naturligvis også om den enkelte

Skolenævnet og lærerrådet har nu fast

■skoles fremtid.

lagt deres møderække for foråret.

Der er endnu ikke fra lærerrådets

Skolenævnet holder møde:

og nævnets side taget stilling

Mand.
Torsd.
Torsd.
Mand.
Torsd.
Mand.

til et sådant møde, men vi vil her
i bladet holde løbende orienteret

om sagens gang.

BEVILLINGERNE
for finansåret 1984

d.
d.
d.
d.
d.
d.

30/1
6/3
29/3
30/4
7/6
18/6

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19,00
19,00
18,00
19,00
19,00
19,00

Lærerrådsmøder falder på følgende

(= kalender

året) er endnu ikke meddelt skolen,

så vi må køre på lavt blus, indtil
de foreligger midt i januar måned.

datoe~r: Onsd. 25/1, onsd. 29/2,

mand. 26/3, tirsd. d. 24/4, tirsd.
29/5, tirsd. 12/6, alle dage kl.
19,00.

Først vil vi gerne ønske jer alle et rigtig godt nytår.
Dernæst kan vi nu fortælle, at vore interessegrupper her i forårssemestret

er startet - det er dog stadig muligt at tilmelde sig direkte på holdene.
Tilmeldingsgebyret er lo kr.
Hver torsdag kl. 15-17,3o: Bagning og madlavning (7-lo årige)
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Den 29/11 havde Rundhøjskolen besøg af børneteatret PLING
PLONG. Forestillingen var et stort »one man show» - dvs. uden

publikums medvirken og aktivitet kunne det hele ikke være

gået. Dette var imidlertid en familieforestilling, så både for

ældre og børn kunne more sig.
Det gjorde de faktisk også, så hele arrangementet blev en
succes.
Stefan FOLF.
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KMe NieZs Cnamen'.

Va jeg van ved at gå en det gamle papinen igennem, den, ikke
nodet, men omhyggeligt, van tagt vsk - fiandt jeg tit mtn
sknæk nogle ofite efitentyste gamle billeden, som fink. Eniksen

i Gamle Addit by (bag "bAugaen") t tin tid gav Addit Rundhøj
tit ophængning. De van fina skotens tid - fion "os".

Vi havde ment, da hun ønskede dem titbage, at hun havde

fiået dem. Det van atiså ikke tltfiætdet. Dea^oa han jeg sendt
hende dem.

Jeg håbet ikke, tilsyns nåd ellen Fonældne- og lænenfioneningen

Uom ogiå en undennettet] vil høne mene om dette etten fion
dette.
Jeg han jet øvnigt ikke glemt tilsagnet om at. fiå noget ned-

fistdet til titsynsnådet om Addit gt. skole. Vet må bane
vente licit.
Med venlige hilsenen

Jengen Hansen-Skovmoes

Ovenstående uddrag af et brev viser, at Rundhøjskolens lejrskole ikke
blot er en bygning på en vej i Addit. Den er også et monument over ideer,

tanker, følelser og handlinger udført af mange mennesker i Rundhøjskolens

og lejrskolens brogede liv. Hos enkelte er den blevet et uudsletteligt
minde i erindringernes lange bog. For den gamle dame er den "hendes

skole", og for den tidligere formand og hans hjælpere er den et svende
stykke i skole-hjem-samarbejdet.
Det er også rigtigt at påpege overfor elever på Rundhøjskolen, at 1ige-

såvel som I nu er en del af jeres skole, ligesåvel vil jeres skole være

en del af jer, både nu og altid. Uanset hvor mange andre skoler, I siden
vil frekventere, så vil den første være "skolen for livet".

Niels Cramer
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Når dette blad kommer ud, har vi taget hul på det nye år efter
en forhåbentlig god juleferie. Nævnet ønsker fortsat godt nytår.

Novembers møde i nævnet er sædvanligvis en slags status over
skolens økonomi. Hvor langt rakte vore penge? Har vi penge til
bage? og i bekræftende fald, hvor kan der gøres godt med dem?
Faggrupperne her på stedet hjælper heldigvis hinanden, så man
når gennem kalenderåret. Det er endda meget positivt, idet det
er meget vanskeligt at budgettere for et skoleår (fra august
til juni), når bevillingerne og hermed også de nyeste nedskæ
ringer følger kalenderåret.

En gruppe, vi nok bør følge nøje, er blevet særlig hårdt ramt.
Det er vore centerklasser. 31.5.83 blev budgettet for vidtgå
ende specialundervisning beskåret med 3oo.ooo kr. Faktisk nøj
agtig det beløb, som dengang stod på kontoen. På nuværende
tidspunkt vides endnu ikke, om dette var en engangsforeteelse.
En sådan nedskæring har også direkte indvirkning på skolens
øvrige budget.
Nævnets økonomi blev også gennemgået, og vi kunne glæde os over
at være i stand til at yde et bidrag til juleaktiviteter. En
opgave som FOLF støtter rundhåndet og nævnet efter evne.

Spændende opgaver ligger forude. Den største er vel nok, at vi
fortsat skal arbejde på at bevare vor skole, som en fuldt ud
bygget 2-sporet skole. Det faldende børnetal og de bestående
skoledistrikter giver store problemer.
Vinterferie skal vi tage stilling til igen, og et spørgeskema
har været sendt ud til forældrene.

Et spændende indskolingsforsøg
op.

er i støbeskeen og skal følges

Fra elevrådet er der kommet et initiativ til udsmykning af
skolegården samt en væg i den lille gymnastiksal. Både lærer
råd og nævn bakker initiativet op, og vort skolekommissionsmed
lem Lise Rahm vil ligeledes gå aktivt ind for sagen. Vi håber
på mange træer i skolegården.

Første halvdel af 1984 vil nævnets møder falde på følgende
datoer: 3o/l - 6/3- 29/3 - 3o/4 - 7/6 - 18/6.
Sidste: På mødet 19.12.83 har skolenævnet vedtaget at sige
ja til skolekommissionens forespørgsel om vinterferie fra
1985. Vi fulgte flertallet af de indkomne forslag, men med
nogen betænkelighed bl.a. omkring pasning. Vi skriver natur
ligvis til skolekommissionen for at udvirke muligheder for pas
ning.
Elly Petersen

