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PP-ayt
DET ER I DAG, DET SKER !
I aften kl. 18.Jo slår vi dørene op 
for alle tiders skolefest !

5 .a opfører først "Ballade på Rosen
slottet" for alle de fremmødte gæ
ster.

Derefter laver vi "indmarch" på en 
ny måde: Vi venter, at alle - både 
store og små - er klædt ud som til 
karneval, og når musikken : "THE 
PERFORMERS" spiller op, kommer alle 
børnene dansende ind i samba-takt ! 
Efterhånden danser de voksne med, og 
så er ballet for alvor i gang !

Vi håber, at rigtig mange slutter 
op omkring årets fest her! Der er 
jo ikke billetsalg ved indgangen!

Vi tror på, at det bliver en dejlig 
aften, som hver eneste af deltager
ne vil gøre sit til at gøre så fest
lig og fornøjelig som muligt !

Vel mødt i aften !

FORÅRSMARKEDET
den 11. og 12. maj er ved at tage 
form. Alle grupperne arbejder ihær
digt med de opgaver, de hver især 
har påtaget sig. Om lærernes initi
ativ >kan De læse under: Markeds-nyt

TRÆNINGSOPGAVER
for 9. og lo. klasse blev afholdt i 
uge 11. Vi valgte at lægge dem så 
tæt op ad de "rigtige" afgangsprøver 
som muligt for at vænne dem til den 
prøveform, som de jo ikke kan komme 
udenom, hvis de vil have adgangsbe
vis fra skolen.

Hjemmene vil få besked om, hvordan 
det er gået ved træningsprøven. De 
karakterer kommer ikke til at stå 
noget sted, men de kan måske være 
en rettesnor for, hvor man skal sæt
te ekstra ind for at rette op på det 
forsømte, inden det er for sent.

Lad mig lige i forbifarten nævne, at 
den skriftlige afgangsprøve ligger-.i 
tiden 4. -<..lp. maj, altså.lige før 
vores store forårsmarked ! -



Kriminal- præventivt foredrag 
for 7- klasserne blev afholdt ons
dag den 14. marts. Først hørte ele
verne om det, som følgerne af en 
kriminel handling kan forårsage af 
ulykker, og siden fik de lejlighed 
til at spørge om de ting, som de 
gerne ville vide derudover. Det 
blev meget lærerigt og satte givet 
mange tanker i gang.

6 .a har allerede haft besøg af kri
minalassistent Fl. Guldmann, og og-

3
KONFIRMATION
finder i år sted søndag d. ,8. april:

kl. 9: 7-b og 7.c med Kirsten Hald, 
- 11: 7-a og c-kl. m. Thomas Jensen.

Skolen ønsker på forhånd til lykke 
med dagen.

Konfirmanderne har fri om mandagen 
efter konfirmationen. Søskende må 
blive hjemme til kl. lo om mandagen.

så 6.b vil få besøg af ham.

Marteds »nyt

I forbindelse med afholdelse af
skolen fredag den 11. og lørdag den 12. maj 1984 lægger
skolens lærere op til vikingeaktiviteter på de to feature
dage, der ligger forud (torsdag og fredag).

Vi har netop været på pædagogisk week-end og på denne deta
ilplanlagt forløbet, når hele skolen omdannes til et vikin- 
gesamfund, hvor der bl.a. bygges vikingehuse, ristes runer, 
fremstilles våben, væves, kreeres dragter, oplyses om vi- 
kingekultur m.m.

Eleverne vil kunne vælge sig ind på en aktivitet, hvor de i 
disse to dage vil få en grundig viden om og indsigt i en af
grænset del af et vikingesamfund.

Nogle af de fremstillede materialer vil blive udstillet/solgt 
fredag-lørdag, ligesom vikingeoptrin og andre aktiviteter vil 
blive vist.

fortsættes side 4
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Det overordnede aål er altså at samle skolens elever på tværs 
af klasser og alder og dermed, ved hjælp af de forskellige ak
tiviteter, give dem mulighed for at møde kammerater og lærere, 
som de ikke nødvendigvis kender fra den daglige undervisning.

Bente Andersen.

Noget om forårsmarked :

Ang. TILMELDING til hjælp i arrangementet
Efterhånden som tiden nærmer sig, skal vi til at være mere kon
krete. Vi har møde i Markedsudvalget først i april, hvor detail
leret program og bemanding skal fastlægges. Når det er klart, 
vil vi i uge 15 udsende en tilmeldingsblanket til alle, således 
at de, der kan og vil hjælpe med specificerede aktiviteter, har 
mulighed for at "booke" sig ind her, senest i uge 17, med afvik
ling af selve arrangementet i uge 19.

p. u V.
Niels Cramer.
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LEGATERNE :

indstifted på generalforsamling 1983
Styrelsen minder her klasselærerne om de 2 legater, der indstifte- 
des på sidste års generalforsamling, og hvortil ansøgninger skal 
fære formanden i hænde senest 25. april. 
Legatportionerne skal bruges til højnelse af det kulturelle sam
vær på lejrskole. Klasserne må i den skriftlige ansøgning redegø
re for, hvilke aktiviteter, der søges til. Udtrækning sker blandt 
de indkomne forslag.

Noget om ADDIT-syn
Styrelsens møde den 28. 2. var en kombination af møde og oriente
ring på stedet. Møde mellem styrelse og vort tilsyn og vedligehol
der på stedet samt orientering om, at vedligeholdelsesstandarden 
er høj og udlejningen god. Vi kan nok stadig finde på noget at ar
bejde med, men det, der er, fungerer tilfredsstillende og til ti
den.

Pr. 1/4 - 84 har vi justeret udlejningspriserne således, at de 
svarer til tidens prisniveau og giver lidt mere dækning af inve
steringerne i forbedringer og udstyr.

Styrelsesmøde i marts (29/3) afholdes sammen med Forældre- og læ
rerforeningen til drøftelse af fællesaktiviteter og forberedelse
af generalforsamlingen.

s. V.
Niels Cramer.
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Farældre-nyt

OBS ! ! !

GENERALFORSAMLING !!!

Torsdag den 26. april kl. 19.3o er der generalforsamling i 
Forældre- og Lærerforeningen samt i styrelsen "Addit-Rundhøj.

Der skal på denne generalforsamling vælges flere nye medlem
mer til de to bestyrelser. Derfor ser vi gerne, at man blandt 
de forskellige klassers forældre drøfter opstilling af besty
relsesmedlemmer og møder talstærkt op på selve generalforsam
lingsaftenen.

På gensyn

Bestyrelsen og Styrelsen.

»SAGDE DU
GENERALFORSAMLING ! / »



7

FORELDRE- OG LÆRERFORENINGEN

GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til foreningens årlige generalforsamling

Torsdag den 26. april kl. 19. 3o

på skolens lærerværelse.

Som medlem af Forældre- og Lærerforeningen vil man have ad
gang mod forevisning af medlemsbevis, d.v.s. girokvittering 
for 1983/84.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra foreningen.
3. Forelæggelse af regnskab og budget.
4. Beretning fra Stiftelsen Addit-Rundhøj.
5. Forelæggelse af regnskab og budget.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg er:
Kirsten Fisker Sørensen, 
Lena Jensen, 
Tove Colstrup.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Valg af 3 Styrelsesmedlemmer til Addit-Rundhøj.

På valg er:
Søren Glavind-Kristensen, 
Per Sørensen, 
Niels Cramer.

9. Indkomne forslag.
lo. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
ifølge vedtægter indgives til formanden (Tove Colstrup, 
Rundhøjalle 135, tlf. 14 53 77) 1 uge før generalforsam
lingen, d.v.s. senest den 19. april 1984.

Med venlig hilsen

Forældre- og Lærerforeningens bestyrelse.



LIDT OM ØKONOMI
Det er da længe siden! På de sidste møder har det hovedsageligt 
drejet sig om økonomi. Vi har nu fået endelig besked om bevillin
gerne for 1984, og de er behørigt delt ud til diverse faggrupper, 
til tekniske hjælpemidler o.s.v.

Næppe er det overstået, før skolen bliver bedt om et bud på, hvad 
der kan blive brug for i 1985- Elevtallet daler (endnu kun en smu 
le) og priserne stiger (uheldigvis en stor smule). Teorien om, at 
omkostningerne automatisk falder med et faldende elevtal, holder 
altså ikke, og en forudsigelse af 1985- budgettet kan være nok så 
vanskelig, når man oveni ved, at sparekniven venter i sidste in
stans.

LIDT OM PLANLÆGNING
Det næste store projekt er så § 35-planen. Planen har fået sit 
navn efter skolestyrelseslovens § 35, <ier pålægger kommunerne at 
udarbejde et udkast til en fælles planlægning for folkeskolen og 
ungdomsskolen. Dette udkast behandles af inspektør, lærerråd og 
skolenævn, siden går udkastet til amtsrådet og ender til sidst 
hos undervisningsministeren.

Det foreliggende udkast omfatter skoleårene 1983/84 til 1994/95. 
Her igen er det i første omgang de økonomiske aspekter, der gør 
sig gældende. Sparebestræbelserne er jo noget væsentligt for ti
den, og i statistikkerne kan man sort på hvidt se, at elevtallet 
vil være dalet med 23 % i 1995. Her må være penge at hente ! 
Fortsætter prisudviklingen, som vi ser det nu, hvor alt fra bø
ger og papir til materialer til skolens vedligeholdelse stiger, 
må man nok sætte et spørgsmålstegn ved denne form for logik. I 
udkastet forsøger man at anvise veje til at gøre skolen bedre 
endnu og anvende det bestående på bedste måde.

Det forudsætter selvsagt, at skolen fremover ikke skal afgive 
alle ressourcer, der frigøres ved et faldende elevtal. Vi for
ældre har både ret og pligt til at deltage i debatten. Vi må gø
re os klart, hvad vi vil med vore børns skole, og vi må ikke væ
re bange for at fremsætte vore ønsker.

Elly Petersen.


