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PP-nyt
INDSKRIVNINGEN
til børnehave- og 1. klasse gav til 
resultat, at der kommer i hvert fald 
31 elever i vore nye bh-klasser, og 
det betyder, at der vil blive to bh- 
klasser, næste år.
Værre ser det ud med de kommende 1. 
klasser. Her er der kun 13 og 14 
elever! Hvordan det går, vil vi få 
at vide engang i marts måned!

SKOLEDISTRIKTERNE

er nu endeligt vedtaget i skolekom
missionen. Rundhøjskolen skal over
tage områderne omkring Kridthøj og 
Saralyst fra Holme skole og Krage- 
lundskolen. Hvilken tilgang af ele
ver det medfører, vil tiden vise. 
Men Rundhøjskolen er da sikret sin 
beståen en tid lang fremover!

DATALÆRE

det nye fag i 9. og 10. klasse, er et 
spændende område. Skolen har nu 3 maski 
ner af typen Comet og håber på at få en 
fjerde i løbet af kort tid. Så skulle v 
være dækket ind foreløbig. Lærerne skal 
"på kursus" på 2 pædagogiske dage for a 
sætte sig ind i problematikken og mulig 
hederne ved EDB i undervisningen, - så 
der er noget i gære!

TEATER

har vi meget af her på skolen:
D. 28. januar spillede teatergruppen Te 
ater 83 en lille komedie: Diller-duller 
daller for 4., 5. og 6. klasserne. Det 
var de levende optaget af!
D. 25. februar kom turen til bh- og 1. 
klasserne. De oplevede "da Balder vendt 
tilbage", som Teatercompagniet" opførte 
Også den forestilling blev en stor suc
ces! Forældre- og Lærerforeningen yder 
også sit bidrag på teaterfronten. Se 
herom andetsteds i bladet!

O
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VALGFAG

er vist det store samtaleemne for 
eleverne i overbygningen og 7. klas
se for tiden. Det gælder jo om at 
vælge rigtigt! For valget gælder 
for et år ad gangen. Vi har fra sko
lens side gjort meget for at hjælpe: 
Vi har holdt orienteringsmøder for 
elever og forældre, og der har været 
lejlighed for eleverne i 7. klasse 
til at besøge valgfagsgrupperne og 
til at tilkalde valgfagslærere for 
at få mere at vide om de muligheder, 
der foreligger.

BØRNETEGN1NGER

er et af vore ønsker omkring vort 
skoleblad! Det ville live gevaldigt 
op i bladet, hvis vi kunne krydre 
det skrevne med tegninger, som bør
nene selv har lavet! Hvis man der
hjemme har liggende nogle fine 
stregtegninger, - må vi så godt få 
dem?? Vi vil gerne have navn på 
tegningerne, tak!

BILLEDER FRA LU Cl A-KO N CERTEN

Under koncerten blev der taget en 
række fine billeder. De er nu frem
kaldt og kan ses på kontoret, hvor 
man også kan bestille de billeder, 
man er interesseret i.

SKOLEBLADE

er et vigtigt led i den kampagne, der 
kører for tiden for at gøre skolen mere 
udadvendt og service-minded. Der vil 
blive afholdt tre møder om emnet, - på 
tre torsdage i marts
Ved det første, som finder sted d. 14. 
marts står Preben Sepstrup (lektor ved 
Handelshøjskolen, medlem af mediekom
missionen og forælder her på skolen) og 
P. Pedersen for.

SKOLEFESTEN

finder - som tidligere nævnt - sted 
mandag d. 25. marts. Festen vil nok 
få et lidt andet præg end sidste år: 
Vi laver "gammeldags" indmarch, fri
villig for eleverne, der bliver op
træden af flere forskellige klasser, 
der bliver selvfølgelig dans, og - 
som noget nyt - laver vi et øre- 
hvile-rum i sangsalen for de for
pinte forældre, hvor de kan slappe 
af over en øl eller en kop kaffe! 
Eleverne kommer gratis ind, men sø
skende og forældre skal betale! 
Billetsalg og smørrebrøds-bestil- 
ling gennem klasselærerne.
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Nyt fra Tandlægen
Som led i vores forebyggende undervisningsprogram har vi i samarbejde med 
lærerne og sundhedsplejersken udformet et emnearbejde om sund MORGENMAD 
til 2. klasserne.

Børnenes koncentrationsevne og dermed deres evne til at modtage indlæring 
er meget bedre, hvis de har begyndt dagen med et sundt morgenmåltid.

Vi ville derfor med dette emnearbejde gøre meget ud af at orientere bør
nene om de forskellige sunde morgenmäl tidsprodukter.

Forældrene til børn i 2. klasse var forinden blevet orienteret om, at vi i 
forbindelse med emnearbejdet sund morgenmad gerne ville lave en udstilling 
på klassen. Vi opfordrede forældrene til at give deres børn forskellige 
former for morgenmadsemballage med. Det blev til nogle farverige og fine 
udstillinger i både 2.a og 2.b.

En tak til forældrene for den flotte opbakning af vores initiativ!

Børnene var dygtige til at fortælle om den morgenmad, der kom på bordet der 
hjemme. Det var vores indtryk, at der spises sundt og varieret morgenmad i 
de fleste hjem.

Vi kiggede på varedeklarationer og nåede under diskussionerne på klassen 
frem til, at det er vigtigt at tilstræbe:

1. Et lille sukkerindhold, (tom energi), 
f.eks.: Vælg yoghurt naturel i stedet for frugtyoghurt.

2. Et lille fedtindhold, 
f.eks.: Diætmargarine i stedet for smør.

3. Et stort fiberindhold (godt for fordøjelsen), 
findes i groft brød og gryn.
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VI KAN SAMMEN ! !

RAPPORT FRA ET SPÆNDENDE KURSUS I MILJØARBEJDE I HOLME-OMRÅDET 
Arrangør af kurset var Arhus Amtskommune, Ungdomscentret og Ungdoms
pension Rundhøj.
Kurset blev afholdt i dejlige omgivelser på Hou Feriehjem som inter
natkursus fra 28. januar til 1. februar. Som repræsentanter for Rund
højskolen deltog Henning Greve og Peter Sørensen.
Kurset havde til formål at give os kursusdeltagere en viden om soci
alt miljøarbejde, at kortlægge udvalgte områder og beskrive resour- 
cer såvel som svagheder. Endvidere skulle kursus styrke det tværfag
lige samarbejde ved at etablere et godt personkendskab på tværs af 
institutionerne. Dette sidste betragtedes som en vigtig forudsætning 
for at videreudvikle samarbejdet efter kursus, fx. i lokale tværfag
lige grupper.
Med kursus som baggrund skulle der således være mulighed for at for
bedre indsatsen på alle områder over for børn og unge ved at etable
re effektiv forebyggelse inden for social- og sundhedssektoren. 
Kursusprogrammet var meget alsidigt. Det indbefattede 5 offentlige 
møder i det sydlige Arhus-område om „Børn og unges vilkår i nærmil
jøet" . Kursusformen var gruppearbejde. Der var 30 deltagere fra for
skellige faggrupper, som alle beskæftiger sig med børn og unge i det 
daglige arbejde. 
Holme-gruppen, som jeg var med i, arrangerede et offentligt møde på 
Rundhøjskolen d. 31. januar. Der mødte 30 mennesker op. Herom senere. 
Den første dag på kursus gik med kreativitetstræning, som på en fin 
måde medvirkede til, at vi i grupperne hurtigt lærte hinanden at ken
de. De efterfølgende dage gik med generelle betragtninger om miljøar
bejde: Kommunikation mellem borgerne og forvaltningen, forskellige 
undersøgelsesteknikker i forbindelse med kortlægning af lokalområde. 
Herefter gik vi over til planlægning af det offentlige møde. Det in
debar, at vi interviewede nogle mennesker med et godt kendskab til 
vort nærmiljø for at få at vide, hvad disse mennesker var tilfredse 
eller utilfredse med, - og om de mente, der kunne gøres noget for at 
gøre forholdene bedre.
Vi hængte plakater op som reklame for vores møde. Gruppen blev mødt 
med megen velvilje fra skolens side, og vi fik lov til at låne diver
se AV-apparater. Mødet forløb meget fint, og snakken gik livligt. 
Efter en kort velkomst viste vi en video-produktion om et arrange
ment: BOGORMEN, som Holme bibliotek afholdt sidste år: Et godt eks
empel på tværfagligt samarbejde mellem bibliotek, skole,•ungdoms-
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klub og de private handlende.
Vi spillede derefter et stykke musik af TV-2: „Nutidens unge" for at 
understrege, at det er særlig vigtigt at forbedre vilkårene for net
op denne gruppe i lyset af den store ungdomsarbejdsløshed.
Vi gav i fortsættelse heraf et oplæg til diskussionen, herunder en 
beskrivelse af de mange gode aktiviteter for børn og unge på sko
lerne og i områdets øvrige institutioner. Vi gav også udtryk for vo
res oplevelse af området som et sted, hvor folk havde det rart. 
Diskussionen kom godt i gang. Der kom herunder mange positive til
kendegivelser om de bestående aktiviteter.
Ved mødets slutning var der dog enighed om følgende:

Der er en akut mangel på et sted, hvor de 18-24-årige 
kan samles, altså en seniorklub.
Der er problemer i perioden 1/4 - 1/10, hvor ungdoms
klubberne er lukket.
Der mangler juniorklubber for de 10-14-årige.

Det skal til slut nævnes, at der arbejdes på at etablere et tættere 
samarbejde i området.

NU KAN VI NEMLIG SAMMEN ! ! !

Med venlig hilsen 
Peter Sørensen 
tandklin ikken
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EN ROSE TIL SKOLEPATRULJEN !

Jeg har længe haft lyst til at udtrykke min 
beundring og respekt for skolepatruljens ar
bejde.
Hver morgen her i den mørke pg kolde tid mø
des man af et imponerende syn, når man kommer 
halsende til skole: Der står allerede de små 
selvlysende mennesker og tager sig af den pligt, 
de frivilligt har påtaget sig, til tryghed 
for alle små som store morgensøvnige trafikan
ter!
Skolepatruljen er placeret på alle de steder, 
hvor der kan opstå farlige situationer, og de 
synes alle at vide præcist, hvad der skal gø
res på rette tid og sted.
Det skyldes nok to ting: De tager deres ansvar 
alvorligt, og de er under Ebba Hartmanns faste 
ledelse!
Hvis der i Århus findes medaljer at uddele til 
dygtige patruljer, mener jeg, at der her er et 
oplagt emne!

Med venlig hilsen 
Jette Buchanan



Nams-nyt
på denne årstid er der tradition for, at de fleste "sager" på nævnets 
bord hedder noget med budget eller økonomi.
Det kan være yderst forvirrende at følge interesseret med i, hvorledes 
dette års bevillinger bliver fordelt, og samtidig fra officielt hold 
blive anmodet om at deltage 1 at give et overslag over forventede ud
gifter i 1986.

Det hævdes, at bevillingerne for dette år er blevet større, og at der 
ikke er sparet på skolevæsenet, det faldende børnetal taget i betragt
ning .

Vi der sidder med tallene, må konstatere, at bevillingerne er blevet 
større, men - og det er vigtigt - ikke store nok til at dække de sta
digt stigende omkostninger. De større bevillinger må desværre nok be
tegnes som fiktive.

Et punkt, hvor der ikke blev bevilliget flere midler men tværtimod fra
taget midler, er nævnets konto. Den konto dækker skole-hjem-samarbejdet, 
hvis betydning gang på gang fremhæves. Det kan være lidt svært at se det 
betydningsfulde, når der på det økonomiske plan foretages en reel ned

vurdering.

Nævnets økonomi blev behandlet på mødet den 24. januar. Det var noget af 
et puslespil at få enderne til at mødes.

Gennem årene er der opstået traditioner for nævnets økonomiske opgaver: 
Modtagelse af de nye elever og siden skolens møde med deres forældre, in
formationshæftet, som skolens elever får udleveret ved skoleårets begyn
delse, og ved skolens afslutning i 9.-10. klasse
1. Modtagelse af de nye elever.- 2. Siden skolens møde deres forældre.-
3. Informationshæftet, som skolens elever får udleveret ved skoleårets 
begyndelse og ved skolegangens afslutning.- 4. Afskedsfest for 9. og 10. 
klasses elever og deres forældre. Disse ting mener nævnet er naturlige 
emner for økonomisk støtte. Apropos informationshæfte og anden blad-virk
somhed.

I år er pengene til skolenævnets tidsskrifter sparret væk. Disse tids
skrifter indeholder oplysninger, som er nyttige, når vi skal bibringe 
forældrene det, der så smukt hedder "en forståelse af barnets situation
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i skolen". Nyttige også for at deltage i debatten omkring skolen. Dette 
nævn besluttede, st disse tidsskrifter er nødvendige, og enedes om at 
tegne eet abonnement, og så lade bladene cirkulere. Det er naturligvis 
til at leve med; men den der før omtalte nedvurdering anes igen.
Vi måtte med beklagelse også sætte tilskuddene til klassearrangementer 
under debat. Fremover vil tilskuddet være 4 kr. i stedet for de nuvæ
rende 5 kr.
Vi anerkender, at et sådant tilskud ikke er af monumental betydning, men 
mener, at det er en af måderne at fremme skole-hjem-samarbejdet på.

Elly Petersen
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VIDEO - ARRANGEMENTET
måtte desværre opgives igen af mangel på deltagelse. Vi er ikke helt klar 
over, hvad vi gør forkert; men vi vil prøve igen en anden gang! Vi har ik
ke mistet modet.

Er det mon fordi vi gerne ser, at elever og forældre følges ad til vore 
arrangementer, og at det ikke er rigtig "in" at tage far eller mor med 
på skolen, når man er blevet 12 år og derover? - Det synes vi er en skam! 
Der er mere nu end tidligere et udtalt behov for at holde familien samlet 
så meget som muligt!

Derfor lægger vi så megen vægt på at lave ting, som med lige stort udbytte 
kan følges af både børn og voksne. - Og vi beder hjemmene om at tage imod 
i samme ånd, som vi tilbyder dem!

Men som sagt: Måske er det de forkerte ting, vi tilbyder? - Det vil vi me
get gerne høre mere om! Ring eller skriv til os! Vi er mere end interessere 
de i at få gode ideer fra så mange som muligt.

PLING-PLONG
var da heldigvis et bevis på, at det kan lade sig gøre at holde familien 
samlet om noget! Det var meget fornøjeligt at overvære, hvordan både børn 
og voksne - 76 ialt - levede med i og morede sig over, hvad de så og op
levede! En sådan aften kan man leve længe på. Her var en masse ting at 
snakke om og spille videre på derhjemme!

Skolefesten
mandag den 25. marts er også hele familiens fest!

Hvor ville vi ønske, at alle hjem ville følge opfordringen og komme til en 
fest, hvor hele skolen - elever, forældre, lærere og pårørende - deltog! 
Succes'en står og falder hermed! RIGTIG VELKOMMEN ALLE!
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I sidste nummer af "ADDIT-NYT" gjorde vi os til talsmand for, at 1985 
er børneår. Det er det naturligvis og heldigvis hvert år. FN mener, at 
dette år er et specielt UNGDOMSÅR. OK, -den kan vi godt købe! Den ene
ste forskel er jo det kronologiske antal år, den enkelte har levet. I 
"Addit-Rundhøj" gør vi ingen forskel - børn og unge er lige velkomne!

1985 ER PEJSESTUEÅR OG KØKKENÅR

Styrelsen har med møbleringen af pejsestuen forsøgt at imødekomme øn
sker om gruppearbejde - også i dette lokale. Imidlertid har vi konsta
teret, at nogle af tidligere indkøbte stole ikke er holdbare nok, og 
at behovet for noget blødt er udbredt. I uge 10 får "Addit-Rundhøj" 
derfor leveret 6 af de kraftige stole og et par små borde. Så er det 
også i orden. Husudvalget er fremme med et projekt om at skifte til 
termoruder i køkkenet. Måske bliver det inden påske. Vi har sandelig 
også fået nye, fine gardiner i pejsestuen!

1985 er INFO-år.
Tove Colstrup fra FOLF og Niels Cramer fra AR har 17.01. 1985 orien
teret forældre og lærere på på Tovshøjskolen om, hvordan man kommer i 
gang med forældrearbejdet og lejrskoleprojektet. TC og NC fortalte om 
fif og fiduser, praktiske forhold og historie. Skolen fik også kopier 
af oplæg m.v. til loppemarkeder. Vi kan kun ønske dem held og lykke. 
Forhåbentlig har vi været med til at befordre en god idé og nedlægge 
en af grundstenene til godt samarbejde fremover på Tovshøjskolen om 
disse emner.

1985 er skovvandringsår.

Søndag den 28. april kl. 10 - 15 foregår årets SKOVVANDRING i Addit- 
skoven.



Nu vil vi også i dette nummer give mulighed for tilmelding.
Altså inden 14.04. til skolens kontor.

1985 er hvad vi sammen gør det til.

p.s.V.
Niels Cramer

---------------------------- klip---------------------klip-

FORÅRSVANDRING I ADDIT 28,04. 1985.

Navn/klasse: tlf.: 

Antal: Busplads antal pers.: 


