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PP-nyt

FAMI LIE AFTENEN
med bankospil i hallen d. 5. november 
blev fint besøgt. Der var en dejlig 
stemning over arrangementet, og vi 
skylder arrangørerne en stor tak her
for. Det giver lyst til at fortsætte.

G APRØVEN
for børnehaveklasserne er blevet af
viklet helt efter planen. Børnene er 
blevet trænet i at gå på fortove og 
over gaderne i området, og på en be
stemt dag skal de under overvågning 
af voksne og store elever gå ad en 
aftalt rute for at vise, at de nu er 
helbefarne i at færdes som fodgængere 
i trafikken
Alle bestod med glans og fik et fint 
diplom og et æble som anerkendelse.

HÅNDBOLDSTÆ VNET
mellem Århus-skolerne afvikles i uge 
48. Rundhøjskolen har tilmeldt mange 
hold til turneringen. I Rundhøjhallen 
finder kampene sted torsdag d. 29.no
vember. Der er plads til tilskuere 
også.

NARKOFILMEN
MARITA har været vist for alle klas
serne i overbygningen. Bagefter var 
der en snak om problemet med tidli
gere narkomaner, der var kommet ud 
af misbruget med hjælp fra det kri
stelige ungdomsarbejde. Både film og 
debat gjorde et dybt indtryk på del
tagerne - og det var jo også mening
en med det.

SKOLEDISTRIKTERNE
i området er stadig et uafklaret spørgs
mål. Der er dog sket det nye, at der hai 
været indkaldt til møde med skolefor
valtningen og de fem berørte skoler. Re
sultatet er blevet et forslag, som nu 
sendes til høring på skolerne, og som, 
hvis det vedtages, vil betyde en udvi
delse af Rundhøjskolens distrikt, og 
dermed en sikring af skolens beståen 
et godt stykke tid fremover. Vi råber 
et endnu uhørligt hurra for det.

LUCIA - KONCERTEN
finder i år sted lørdag d. 8. december 
kl. 15 - 18. Se andetsteds i bladet. Vi 
.vil så gerne opretholde traditionen om- 
ikring denne fest som et samlende midt- 
Ipunkt i skolens liv, og vi venter alle 
mand af huse den eftermiddag som optakt 
til julen.
Reserver derfor allerede nu den efter
middag i kalenderen.

JULEMIK IADDIT
hører også med til de gode jule-tradi
tioner her. Vi opfordrer så mange som 
muligt til at komme. Det plejer at være 
alle tiders med alle former for jule
hygge, - og det plejer at begynde at 
sne den dag - så kom. Der er bus til 
Addit den dag. Se annoncen herom - og 
husk at bestille juletræet og pynte- 
grøntet i tide.
Og så - lidt tidligt, men lige velment:

RIGTIG GOD OG GLÆDELIG

JUL - ALLESAMMEN !
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Bms-ayt
HERNING - KURSET 1984
Det årlige kursus for nævnsmedlemmer o.l. havde igen i år 2 del
tagere fra nævnet, nemlig nævnsformand Elly Petersen og underteg
nede. På 1 døgn hørte vi 5 foredrag, havde 2 gange gruppearbejde 
og blev underholdt af Ragna Tang og hendes folkedansere. Som sæd
vanlig en pakket forestilling med inspiration fra fagfolk og 
nævnskolleger, en skønsom blanding af højtflyvende tanker og dag
ligdags erfaringer. Til stille eftertanke manede biskop Herluf 
Eriksens foredrag: Historie og fortælling.
Historie betyder: Jeg har set, altså erfaringer, og dens opgave 
er at give perspektiv i tilværelsen. Historiefortællerne gør ver
den større, og fortællingen har den fordel, at alle er lige mod
tagelige for den. Herluf Eriksen glædede sig over, at fortællin
gen igen er på vej ind i skolen (ad fordøren). At historien gen
tager sig og er en proces, belyste han gennem det generationsop
gør, som slog igennem efter krigen og blev forstærket i ungdoms
oprøret. Vi bør gøre oprør mod traditionerne, og hertil kan der 
findes hjælp i fagene dansk og historie, som nu skal styrkes i 
folkeskolen. Samtidig fandt han det væsentligt, at sociale dag
ligdags skildringer er trængt ind i disse fag. Det hjælper os 
til at finde vores identitet. Samtidsorienteringen var vigtig at 
få ind i éo'erne og 7o'erne, men det er rigtigt, at det histori
ske perspektiv igen skal ind i vores livsopfattelse og med
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Næins-nyt....iortsat
Professor Hans Vejleskov, Danmarks lærerhøjskole talte om ind
skol ing. Han har været med til at lave en betænkning om skolestart 
og omtalte dens hovedpunkter: en forøgelse af timerne i børneha
veklassen, 1.klasse og 2.klasse og en mulighed for at arbejde med 
alle tre klassetrin på én gang. Skellet mellem børnehaveklasse og 
1.klasse vil i en sådan ordning blive udvisket og klasselæreren 
forsvinde. Man undgår, at nogen går mere end 1 år i samme klasse, 
"dumper", for alle skal gå tre år i indskolingsklassen, og hver 
især vil kunne lære at læse og regne i det tempo, der passer til 
den enkelte. I grupper diskuterede vi de fordele og ulemper, så
dan en ordning vil have. Børnehaveklassernes leg og kreativitet 
kan integreres bedre med den egentlige indlæring, de musiske ak
tiviteter kan få større plads, og man kan komme ud over en stiv 
lektions- og fagopdeling. De mest motiverede kan hurtigere komme 
i gang med at læse og regne, og ingen vil kede sig. Men det kan 
blive svært at atarte i så stor en flok og sværere at have en 
tæt social og voksen kontakt. Det eneste alle kunne enes om var, 
at det vil være gavnligt med flere timer pr. uge i hele indsko
lingsfasen. (fortsættes i næste nr.)

Lene Sepstrup.

Det er rart at kunne fortælle, at vores årlige andespil 
igen blev en stor succes.

Når der skrives her, nærmer vi os december med raske 
skridt, og før vi får set os om, er det jul og dermed slut 
på året. Forældre- og lærerforeningen vil gerne ønske elever, 
forældre og skolens personale en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Tak for støtte og fremmøde til vores arrangementer, 
og tak for godt samarbejde.

På gensyn i 1985.

På FOLF's vegne 
Tove Colstrup.
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LENSKO

MwiarøW
afholder sin årlige

der finder sted i

der alle mand
Billetpriser:

Billetsalg på

I alt

Underkrift:

voksen-billetter a 
børne -billetter a

--- klip her! ----------
Til LUCIA-KONCERTEN d. 8

Det er en fast tradition, at

RUNDHØJSKOLEN

LUCI A-KONCERT

RUNDHØJHALLEN
lørdag d.8. dec. kl. 15-18.

Vi prøver hvert år at overgå os selv, og også 
denne gang har vi samlet et program, der er endnu 
flottere end sidste års Scenen vil vrimle med e- 
ventyrfigurer fra musicalen ALADDIN, der vil være 
drømmebørn, smånisser og masser af kor og orke
stergrupper i et stort og broget show, der slut
ter med det overskønne Lucia-optog. Der er noget 
for både øje og øre, for både små og store, - og 
i pausen kan alle få læsket ganen og købe lodder 
i et stort kinesisk lotteri med masser af fine 
gevinster!
Vi har lagt op til en rigtig jule-hygge-familie- 
eftermiddag, - og vi håber naturligvis, at alle 
skolens hjem og en masse andre interesserede mø-

af huse! Rigtig velkommen!
Voksne 6,00 kr.
Børn: 3,00 kr.
kontoret .fra mand. d. 3. december 
eller ved indgangen.

Venlig hilsen

mus iklærerne.

december 1984 ønskes:
6 kr.
3 kr.

kr

kr.

Barn i kl
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Åddft-nyt

Igen i år afholder styrelsen for Addit Rundhøj lejrskole julemik søndag 
d. 16. december fra kl. 12.00 til 15.00. 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 40 kr. pr. stk. (selvskovning) Ædelgran 65 kr. pr. stk.
Nobilisgran 85 kr. pr. stk. Pyntegran 30 kr. pr. bundt
Der vil køre en bus fra skolens P-plads kl. 11.00. Turen koster 15 kr. 
pr. person, dog højst 40 kr. pr. familie.
Udfyld nedenstående tiimeldingskupon og aflevér den på skolens kontor 
senest fredag d. 7, december.

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 - også for træer og pyntegrønt.




