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PP-aytI LEJRSKOLE
er der en del af her i begyndelsen 
af skoleåret:

BLADET
Desværre har Lena Jensen, der hidtil 
har forestået det krævende arbejde 
med at sætte bladet op, så det bli
ver indbydende og læseværdigt, måt
tet holde op på grund af omlægning 
af sit arbejde. Det er allerede sagt 
Lena Jensen tak for det store og ue
gennyttige arbejde, hun gennem lang 
tid har påtaget sig (ulønnet) for 
Forældreforeningen og skolen; men 
også gennem disse spalter skal tak
ken gentages. Lena Jensen har gjort 
sit til, at bladet har fået den 
standard, det nu har, og som har 
medført, at det har dannet forbillede 
for mange andre skoleblade.
Som ny medarbejder er ansat lærer 
Benny Dahl-Hansen, Viby skole, der 
er professionel tegner, og som 
fremover vil påtage sig jobbet som 
lay-out-mand, i begyndelsen hjulpet 
af Lena Jensen og Stefan Rothe. Vi 
byder Benny Dahl-Hansen velkommen 
til et godt og forhåbentlig fornøj
eligt og givende samarbejde.
Bladet har også nydt godt af de er
faringer som Søren Norby har som jo
urnalist. Søren Norby er for øje
blikket tilknyttet skolevæsenet og 
arbejder bl.a. med udgivelsen af 
skolevæsenets blad: "Fra skole til 
hjem". Vi takker for hjælpen.
Bladet er p.gr. af omlægningen ble
vet en uge forsinket. Det beklager 
vi hermed.

................. fortsættes s. 9

lo. klasserne har været en uge på er
hvervspraktik i Addit-området.Det har 
kun kunnet lade sig gøre ved stor vel
vilje fra beboernes side, men har været 
en stor succes, som vi gerne vil genta
ge i de kommende lo. klasser.
5■a skal på 4 dages lejrskole på Læsø i 
uge 4o, og i uge 41 bliver det 5.b's 
tur. De skal til Samsø i 4 dage.

Endelig skal 3■a til Addit sidst på 
måneden i 2 dage.

TEATER
Gruppen "Teater-Kompagniet" giver fore
stilling for 5.6. og 7.klasserne ons
dag den 26. september. I skrivende 
stund ved vi ikke mere om det, end at 
titlen er "Suppe, steg og is", - og det 
kan jo blive til hvadsomhelst. Nærmere

; om forestillingen i næste nummer af



DEN FOREBYGGENDE SUNDHEDSPLEJE
Tandklinikkens personale har i samar
bejde med sundhedsplejersken selv va
retaget det sundhedspædagogiske arbej- 
de her på skolen igennem de sidste år. 
Vores aktiviteter er blevet meget po
sitivt modtaget af såvel elever som 
.lærere og derigennem sikret et meget 
tilfredsstillende forløb.

Som de foregående år er vores under
visningsprogram således udformet, at 
vi tilgodeser i yngste klassetrin 
med flest lektioner. Hvis tiden til
lader det, vil vi dog gerne lave no
gen lektioner for de ældste klasse
trin, dels fordi disse elever snart 
skal udskrives fra børnetandplejen, 
men også fordi det er disse elever, 
der har ansvaret for driften af sko
lens udmærkede skolebod "Madkassen".
Alle har været glade for vores sund
hedshæfte på de yngste klassetrin, 
derfor fortsætter vi med det - og 
vi vil prøve,at finde på nye spæn
dende tegninger hertil.

Af mere specielle ting er der planlagt 
bakteriedyrkningsforsøg på de mellemst 
klassetrin.Undersøgelse af slikvaner 
på de yngste klassetrin - oplysning om 
slikkens egenskaber (ex.klistereffekt) 
(altsammen selvfølgelig med den bagtank 
jat skabe grobund for sunde slikvaner.

INDIVIDUEL TANDBØRSTEINSTRUKTION

OG KOSTVEJLEDNING
Vi vil fortsat hjælpe de børn, der har 
et særligt behov herfor.Behovet konsta 
terer vi ved de halvårlige eftersyn.Er 
mundhygiejnen for dårlig, kaldes barne 
op på tandklinikken til ekstra undervi 
ming i tandbørstning, og i sådanne til 
jfælde vil vi ofte involvere forældrene 
'og bede dem hjælpe børnene derhjemme.

•jVi har netop agsluttet udarbejdelsen 
af et nyt undervisningsprogram for 
^skoleåret 84/85. Vores udgangspunkt 
har været, at vi gerne vil styrke 
samarbejdet mellem sundhedspersonalet 
og lærerne fx. ved i højere grad at 
lægge vægt på emnearbejde, hvor det 
vil falde naturligt at samarbejde med 
faglærere i hjemkundskab og biologi. 
Vi vil prøve at gøre undervisningen 
mere elevaktiverende samtidig med, at 
der indholdsmæssigt sker en forskyd
ning henimod en orientering om gene
rel sundhed.

HØRT PA TANDKLINIKKEN :
På et spørgsmål om, hvornår han skif
tede sin tandbørste ud, svarede en 
kvik elev fra centerklassen prompte: 
"Når der ikke er flere hår tilbage".
En anden kvik bemærkning kom i første 
klasse, da en lille fyr midt i profy
lakseundervisningen fik øje på et stoi' 
billede af Carius og Baktus med de 
strittende parykker. Han udbrød spon
tant - på bredt århusiansk: "De er da 
vist punkere, de der Carius og Baktus"

Vi vil som sædvanlig gøre udstrakt 
brug af dias-serier, film og video
programmer i undervisningen. Her 
skal blot nævnes nogle titler på 
disse, således at I - forældre kan 
følge lidt med i, hvad vi fortæller 
jeres børn om:
"Hvad spiser dyrene/hvad spiser vi"?
"Skjult sukker"
"En piges hverdag"
"Hvor ofte vasker supermand fødder"?



4 Nyt fra Tandlægs® -fortsat fra s. 3

EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSMATERIALE Aftnis kommunale Dømeundpleje
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Venlig hilsen 
Peter Sørensen / Vibeke K. Pedersen.



5Addit-nyt

I sidste nummer af dette blad havde vi en annonce med opfordring 
til at leje og bruge Rundhøjskolens lejrskole. Det er naturligt 
for styrelsen af gøre særligt opmærksom på dette overfor især 
skolens egne. Lejrskolens fundament er velvilje og tillid.Sty- 
relsens bestræbelser peger alle i retning af, at vi vil gøre det 
nødvendige og tilstrækkelige for til enhver tid at kunne tilbyde 
en kvalitetslejrskole.I må som brugere hjælpe os med at sikre 
at fundatsens formål: "At virke for et godt og levende samarbej
de mellem skole og hjem med barnets og den unges tarv og trivsel 
for øje" , til stadighed har et dagsaktuelt indhold.
Der er endnu enkelte ledige uger og weekends i december og 
januar.

BRUGT- INDSAMLING MED SKOLEN
Vi har gemt lidt "loppeting" fra markedsdagene. Men vi kunne 
godt bruge en del flere gode ting, som er blevet uanvendte i den 
travle 8o'er hverdag. Derfor har styrelsen indrettet en perma
nent indsamling - hver onsdag aften i skolens cykelkælder.

Læs vor annonce - og reagér på den - nu.

BILLEDER
I august var vor fotograf Stefan Rothe på ekskursion til Addit 
for at få lavet en billedserie, der viser forskellige hyggelige 
situationer i og om lejrskolen. Vi sammenkaldte alle landsbyens 
børn, bænkede dem med sodavand på terrassen, tilkaldte vort om
hyggelige tilsyn, og fik så taget et antal gruppe- og udsnits
billeder.
Der udarbejdes en serie specielt til brug ved augustintroduktio
nen for nye forældre ved skolen.



RUNDHØJSKOLEN ER ET FÆLLESSKAB
"Plant et træ og se det vokse" lyder et slogan. Nogen er be
gyndt at mene, at det ville være en god idé at få plantet en 
snes træer omkring skolen. Alle skal være med. Elever, lærere 
og forældre. På fællesmøde den 22/lo skal plantetiltaget have 
et skud mere. Foreninger og nævn ved skolen vil også være med 
"Addit Rundhøj”-styrelsen er med..

JULEMIK I ADDIT - SØNDAG DEN 16: DECEMBER 
Husudvalget er igen på færde. Traditionen tro. Vi skal have 
træer i hænderne, rødme i kinderne, æbleskiver mellem tænder
ne, julelys i øjnene og måske sne i håret.

Reservér datoen - sommertiden er forbi.
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Næ^ns-nyt
FORMANDSMØDE
De forældrevalgte skolekommissionsmed- 
lemmer Antje Jensen og Poul HViid ind
kaldte igen til det snart traditionel
le halvårsmøde for "region syd" omfat
tende bl.a. Holme skole, Rosenvangsko- 
len og Rundhøjskolen.

Budgetforslaget for 1985 stod på dags
ordenen. Automat-isk nedskæring snart 
sagt overalt, angiveligt på grund af 
det faldende elevtal, evt klassesam
menlægninger eller endog nedlæggelser 
af skoler, alt dette kunne nok give 
anledning til diskussion. Mange af 
beslutningerne er jo rent politiske, 
men det forhindrer ikke, at vi kan 
give vores mening til kende.

Hvordan med skolernes indeklima (ren
gøring)? Kan vi evt. arbejde for at 
få mindre klassekvotienter (tvivl
somt) ? Hvordan skal datalære indgå 
i undervisningen? Dette og meget me
re gav rigelig anledning til en liv
lig debat. Indtil videre må vi dog

og
alt

vente på det endelige budget, 
blot håbe, at det ikke bliver 
for beskåret.

BEPLANTNING
Skoleforvaltningen har åbnet 
for beplantning af skolernes 

mulighed 
udendørs-

arealer. Lærerrådet har nedsat en ar
bejdsgruppe, som snarest vil udarbej
de en række forslag til beplantning 
ude og inde. Skolens grå mure vil af
gjort vinde ved et formildende plante- 
islæt, så vi må håbe, at evt. forslag, 
efter den sædvanlige vej gennem lærer
råd og skolenævn vil blive vel modta- 
get på stadsgartnerens kontor.

plaget af vand-
det i

I VANDSKADE\^^ 
(skolen har været meget 
^skader. Bl.a. sløjdlokalet er 
iår gået hårdt ud over. Tagene er i me-
■get dårlig forfatning, og udførte små- 
,lapperier hjælper desværre ikke ret 
meget. Disse vandskader medfører selv
sagt store udgifter både hvad angår 
|den nødtørftige reparation af tagene 
og istandsættelse af de lokaler, der 
bliver ramt af vandskader.
Økonomisk må de stadige småreparatio
ner være en dårlig løsning. En gen
nemgribende reparation af tagene er 
nødvendig, men hvornår?

Elly Petersen.
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Markeds - nyt

RESULTATET BLEV GODT
Markedskasserer Kirsten Sørensen havde en virkelig positiv over
raskelse til de mødte på Markedsudvalgets afsluttende møde 27/8. 
Ikke alene havde vi fået en række dejlige dage ud af det. Der var 
overskud på lidt over ti tusind kr. B eløbet er overført til 
"Addit Rundhøj".

GODE ERFARINGER vedrørende afviklingen mv.
- samling af alle gode kræfter,
- lokalradioens dækning af begivenheden,
- mange forskellige tilbud,
- meget fint oplæg - højt ambitionsniveau,
- oprydningen gik godt,
- planlægning og styring demokratisk,
- inspireret deltagelse af den afviklingsansvarlige.

ERFARINGER OG IDEER
- ikke temadage og markedsdage sammen,
- PR-dækningen mangelfuld,
- Mini-loppemarked skal "frem i lyset",
- mangel på hjælpere og anvendelse af hjælpere,
- mangel på styring, regler, normer, økonomi,
- flere boder, plakater, annoncer, 
- flere gratis aktiviteter.
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FRITIDSS VØMNINGEN
på LYSENG er lige startet. Vi kunne 
med nød og næppe få oprettet to hold, 
nemlig

mandag kl. 15-16
og torsdag -. 15 - 16, 

men vi skal passe meget på, at der ik
ke falder nogen fra, for så bliver hol
dene lukket. Er der endnu elever, som 
gerne vil være med, skal de bare melde 
sig på LYSENG med det samme - og tage 
5 kr. med som indmeldelsesgebyr.

ELEVRÅDET
har det svært for tiden. Det ser ud til 
at mangle opbakning fra repræsentanter
ne og klasserne. Vi må hver især - hvor 
vi end befinder os i systemet - gøre 
vort til, at det prisværdige og uegen
nyttige arbejde, nogle elever gør for 
den sag, også kan vinde gehør hos de
andre elever.

INTERESSEGRUPPERNE
for børn går strålende. Der er åbenbart 
stor behov for dem, så det giver mod og 
lyst til at fortsætte også efter jul.




