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ANSØGNINGER 
til videre - uddannelse
Sidst i februar udløb fristen for at 
søge uddannelse ud over 9. og lo.klas
se. Tallene herom ser sålades ud:

12 søgte gymnasiet (17) 
1 - HF-kursus ( 7)

26 - EFG m.v. (13)
Af de 38 elever i 9. klasse ønsker 22 
at fortsætte i lo. klasse. Det kan må
ske medføre, at der kun bliver én lo. 
klasse næste år. Men overvejelserne 
herom er ikke afsluttet endnu.

MUSIK
27. februar kom en træblæsergruppe fra 
Århus Byorkester på besøg, efter at 2. 
klasserne i tiden forud havde forberedt 
sig på besøget. Der var f.eks. sendt en 
kasse med træblæser-instrumenter til 
skolen, så eleverne var godt motivere
de for besøget, der blev en stor suc
ces. Senere kommer andre grupper ud og 
spiller og fortæller om deres instru
menter. Det er en meget fin og yderst 
pædagogisk tilrettelagt foranstaltning. 
Det hele slutter i 5. klasse med en 
koncert, hvor børnene får lejlighed til 
at møde orkestret under ét.
Nu skulle dette gode initiativ så blot 
følges op af, at eleverne senere af 
sig selv fik lyst til at gå til kon
certer. Måske kunne der skydes et mel
lemled ind, nemlig at skolevæsenet teg
nede sig for et antal billetter til al
le byorkestrets koncerter, og at disse 
billetter blev tilbudt skoleklasser på 
skift. En ide til overvejelse for ret
te vedkommende.
Skolen har også haft besøg - i 2 om
gange - af et rytmisk orkester, der i 
ord og toner fortalte om jazzens histo
rie. Dette arrangement havde naturlig
vis først og fremmest de ældste ele
vers interesse og bevågenhed, men det 
synes, som om der er store muligheder 
her også, når arrangementerne finder 
deres rette pædagogiske form.

nyt
TEATER
er der også en masse af på skolen. 
"Filuren" var her den 18. marts olj 
spillede "Josefa" om en kvindes liv 
for 2. og 3. klasserne. Det var de me
get optaget af. De kommer igen den 
11. april og spiller "Indbrud" for 7.- 
lo. klasse.

SYGDOM
har plaget både elever og lærere i den 
forløbne tid. Det har tæret slemt på 
de i forvejen sparsomme vikartimer. En 
lille lysning er der dog: Det er nu 
tilladt skolerne at "låne" hos de sko
ler, der ikke bruger deres vikartimer. 
Vi håber meget, at vi kan hente en del 
vikartimer hos andre på den måde. Vi 
har"underskud" for øjeblikket, selv om 
vi i vid udstrækning har måttet give 
klasser fri. Det er ikke rart.

SSP — samarbejde
Der har været møde i SSP-gruppen for 
Holme-området.
SSP betyder samarbejde mellem Social
væsen, Skole og Politi.
Man har foreløbig aftalt, at man vil 
mødes igen regelmæssigt for at få for
skellige gøremål op at stå, hvor mulig 
hederne foreligger. Se iøvrigt Peter 
Sørensens artikel i forrige nummer.

10 - klasserne
er i England for tiden som et led i 
"et anderledes lo. skoleår". Det har 
kostet et stort arbejde for både ele
ver og lærere at få dette arrangement 
op at stå, så vi ønsker sådan for dem, 
at de har en god tur.

- og så det, der skal ske:
SKOLEBESPISNINGEN
ophører til påske. Men mælken fortsæt
ter som hidtil.
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Forsldn-ayt
Som det vil kunne læses andetsteds i bladet, er der indkaldt til 
generalforsamling den 25. april. Generalforsamlinger plejer at 
være tilstrækkeligt kedelige, til at folk gider komme. Og det 
bliver tit TORDENSKJOLDS SOLDATER, der tropper op.
Men for det første behøver generalforsamlinger ikke at være me
re kedelige, end man selv vil gøre dem til, og for det andet kan 
man jo gøre sit til at slå hul i rækken af "soldater" ved selv 
at møde op. Og i tilgift kan man vel også opnå, at ens synspunk
ter får indflydelse på det fremtidige arbejde. Det er nemlig og
så DIT BARNS SKOLE, det drejer sig om.
Vi vil meget gerne se dig den aften. Måske er det lige præcist 
DIG, vi mangler.
Har du kandidater til bestyrelsen og styrelsen for Addit/Rundhøj, 
kan du jo også på den måde gøre din indflydelse gældende.—Eller— 
du er måske selv interesseret??? - Det ville glæde os meget.
Må vi høre fra dig?? - Du kan ringe - Tlf. 145377 er din forbin
delse.

KONFIRMATIONEN
for 7.klasserne finder sted i Holme 
kirke den 21. april:

kl. 9 hos Kirsten Hald
kl.11 hos Thomas Jensen.

Besøg fra Aabo i Finland
I ugen efter påske kommer Aabos sko
leorkester på besøg hos Rundhøj-blæ- 
serne. Dette orkester er nok Finlands 
dygtigste for øjeblikket. De skal le
vere 5 koncerter på skoler i Århus, 
og også på Rundhøjskolen bliver der 
koncert. Tidspunktet er ikke fast
lagt endnu, men forældre er også vel
komne.
Der er kammeratskabsaften om torsdagen 
på skolen.

FRIDAGE
Onsdag den 1. maj er skolefridag, og 
vi har også fri st. bededag fredag 
d. 3. maj - men vi skal i skole tors
dag.



» I praktik på Marselisborg Apotek »

Jeg har været i en uges praktik som apotekerassistent på Marselis- 
borg Apotek. Jeg vil i denne rapport fortælle om, hvad der laves 
på et apotek, hvad de ansatte laver, og hvad der kræves af dem.
Marselisborg Apotek ligger på Rundhøjtorvet i Højbjerg. Hvis man ta
ger stuen og kælderen og placerer dem ved siden af hinanden, bliver 
det til et areal på ca. 26o m . Apoteket fremstiller selv 4o% af de 
varer, der forhandles på et apotek. Desuden betjenes kunder, og der 
skal ordnes varer til håndkøbsudsalgene i Mårslet, Tranbjerg, Beder 
og Højbjerg.

Der er 25 ansatte på Marselisborg Apotek: 1 apoteker, 4 farmaceuter, 
11 assistenter, 4 elever og 5 ufaglærte.

Jeg tror, der er gode fremtidsmuligheder indenfor faget. For medici
nalfabrikkerne og hospitalerne har fundet ud af, at apoteksassisten
ter godt kan bruges, fordi de faktisk kan mere, end man troede for 
nogle år siden. Oven i det kommer så, at der ikke bliver uddannet 
ret mange flere, end der er arbejde til. Det kan være svært at få 
en elevplads, men jeg tror ikke, det er så slemt, for elevtidem er 
ikke lang, så der vil med jævne mellemrum komme nye pladser.
For at blive apotekerassistent skal man enten komme fra lo. klasse 
med udvidet afgangsprøve i dansk og regning/matematik, samt afgangs
prøve i fysik/kemi, eller man skal have en studentereksamen. Kommer 
man som student, er alle grene adgangsgivende. Andre mellemgående 
uddannelser er også adgangsgivende.
Der bliver lagt vægt på, at man har ordenssans, og man må heller 
ikke have for mange "tommelfingre". Man skal have en god fysik, 
for man skal bevæge sig meget. Samtidig skal man have stærke ben, 
for til meget af arbejdet skal man stå op. Desuden skal man have 
en god syns-, lugte- og smagssans og en pæn håndskrift.
Som ansat på et apotek skal man være høflig, tålmodig, nøjagtig og 
have et pænt talesprog. Alle ansatte bærer hvid kittel. Den kunne 
lige så godt være grøn eller sort, for den er til for at beskytte 
tøjet. Men hvidt tager sig nu bedst ud på et apotek.
Jeg havde en meget spændende uge på Marselisborg Apotek. Jeg blev 
meget overrasket over, at man turde lade mig fremstille noget i 
laboratoriet allerede den første dag. I alt fik jeg lavet følgen
de ting: Kamferis læbepomade, Borsyrepulver, Kaliumklorid mikstur, 
Salina mikstur og Cosmea hårbalsam både med og uden parfume.
Hver eftermiddag skulle jeg hjælpe 1.års eleven med håndkøbsudsal
get. D.v.s. der skulle findes de varer frem, der stod på ordresed
delen. Alle varerne skulle forsegles, og de skulle stilles op i 
kronologisk rækkefølge. Der skulle regnes priser ud, stemples pri
ser og skrives priser. Til sidst skulle priserne og skattemærker 
til luksus-ting sættes på varerne. Det blev selvfølgelig også kon
trolleret.
En formiddag var jeg i recepturen. Der blev jeg sat til at skrive 
doseringsetiketter, og hold da helt ferie, hvor var det svært. Jeg 
ved ikke hvordan lægerne har tilegnet sig sådan en skrift, men det 
vil i hvert fald ikke skade, hvis de kom på kursus i pænere hånd
skrift.
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En anden formiddag var jeg i påfyldningen, hvor jeg stemplede 
holdbarheden på etiketter med påskriften: Norske brystdråber. De 
skulle derefter sættes på flasker.
Jeg har fået et godt indtryk af, hvad der foregår på et apotek, 
og hvordan tingene hænger sammen. Der foregår meget mere på et 
apotek, end man forestiller sig, når man står som kunde i skran
ken.
Jeg har været meget glad for at være i praktik på Marsel isborg 
Apotek. Før praktikugen var jeg bange for, om jeg skulle blive 
en af de uheldige, der ikke fik noget at lave. Men jeg skal love 
for, at jeg blev aktiveret. Jeg stod højst med hænderne i lommer
ne 2 minutter i træk, før jeg blev sat i sving med et eller an
det. Jobbet som apotekerassistent er meget afvekslende. Jeg kan 
kun finde én ulempe ved jobbet. Det er, at man har en lang ar
bejdsdag: fra kl. 8.3o - kl. 17.3o. Men jeg tror, at det, at man 
arbejder så længe er noget, man vænner sig til.
Det med orden og renlighed er lige noget for mig.
Jeg har sjældent mødt så mange rare mennesker på én gang. Alle 
var så søde og hjælpsomme imod mig, og det var dejligt at mærke, 
at de også havde tillid til mig.
Praktikopholdet har forstærket min lyst til at blive apotekeras
sistent. Så på nuværende tidspunkt er det sikkert, at det er det, 
jeg vil stile efter at blive.

Birgitte Nielsen,
9.a.

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE UDLEJES:

Skriv til Rundhøjskolens kontor eller ring 272966

A ktivitet
D ejligt
D riverliv 
1 nitiativ 
T ure i skoven

1 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

R olige omgivelser TIL
U nges fritidsliv KLASSER
N ye former
D anmark FAMILIER

H ele familier og klasser 
0 nsker imødekommes 
J a tak - vi vil gerne leje

GRUPPER
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1 ®[p[p S B
Kirsti®

ikke, men kom med din gamle radio, lamper, TV, stereoanlæg, fotoudstyr 
cykler, grammofonplader, porcelæn, køkkenudstyr, lædervarer, tøj, legetøj, 
nips, antikviteter.

taomo o.ætptpEGDffitBEam 
[på

S ED (ESSES ELEGI
AFLEVERINGSDAGE: I CYKELK.ÆLDEREN

ALLE ONSDAGE KL. 18 - 20

SAMT 2 påskedags formiddag

Henvendelse hos pedellen eller I

SALGSDAG : Lørdag d. II maj kl. 10 - 15

NAR LAGERET ER FYLDT OP I
-RODIT RUNDHØJ“



7Nævns-ny t
Århus kommunale skolevæsen har indbudt til en kursusrække om 
folkeskolen og de trykte medier (skoleblade m.v.). 
Kurset omfatter 3 aftener, og den første, som fandt sted 
den 14. marts, havde overskriften: Generelt om trykte medi
er, deres fordele og begrænsninger.
Herunder behandledes bl.a. spørgsmål som: Er vi gode nok til 
at fortælle om os selv, indadtil og udadtil? Hvad vil vi e- 
gentlig med skoleblade? og Hvordan kan vi gøre dem bedre? 
Oplæg om emnerne blev givet af Preben Sepstrup, lektor ved 
Handelshøjskolen.
Kursusdeltagerne blev instrueret i, hvorledes man skaber sig 
overblik over, hvem der har brug for hvilke informationer i 
skolebladet. Ligeledes, at det er yderst vigtigt at "veje" 
informationernes værdi. Spørgsmålet om, hvor ofte og med hvil
ket indhold et skoleblad skal udkomme, blev gennemgået. 
Efter oplægget var der lejlighed til en drøftelse af stoffet 
i grupper. Som arbejdsgrundlag blev man bedt om at vælge 2- 
-3 grupper, som man fandt væsentlige at informere. Ligeledes 
skulle man gøre sig klart, hvad disse grupper måtte ønske af 
information, og hvad skolen gerne vil have dem til at vide. 
Hvordan man får den rette information ud til de rette menne
sker på det rette tidspunkt.
Snakken gik livligt i grupperne. Man fandt det svært at mål
rette stoffet, da de fleste oplysninger, der kommer i skole
bladet, er rettet til hele skolens forældrekreds og ikke nød
vendigvis blot en lille gruppe. Det kunne overvejes, om for- 
ældrepruppen kunne udvides til også at omfatte de kommende for
ældre, så også denne gruppe fik et indblik i den skole, der 
skal blive barnets hverdag.
Ved den afsluttende opsamling af gruppernes arbejde blev der 
talt meget om, at en af de større forhindringer,for at den ind
sats, der gøres, kan blive bedre, er manglende reaktion, fra læ
serne. Mange har forsøgt at skabe debat i skolebladene, som re
gel med meget ringe resultat. Er det tegn på, at bladene er go
de nok? Eller evt. på manglende interesse? Hvorfor er der sjæl
dent indlæg fra f.eks. elevråd, klasseråd, forældre og ikke u- 
væsentligt fra lærerne?
Mange ideer og tanker blev sat igang på denne dellykkede før
ste kursusaften. Kan vort eget skoleblad også blive bedre?

Elly Petersen 
skolenævnet.



IcWit-nyt
1985 er skovvandringsår

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

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

p. s.v . 
Niels Cramer

-----------------------------klip--------------------- kl ip-------------------

FORÅRSVANDRING I ADDIT 28.04. 1985.

Navn/klasse: tlf. :

Antal:  Busplads antal pers.: 



RUNDHØJSKOLEN
forældre- og lærerforeningens blad



S 18
M 49 lærerrsd 34
T 2(Fb H - klassemøder

O 21
T 22
F 23
L 24
S 25_________________
M 26 35
T 27 SKOLENÆVN

O 28
T 29
F 30
L 31



FF-ayt
DET NYE SKOLEÅR FORÅRSKONCERTEN 3
er nu næsten pä plads: Vi får to bør
nehaveklasser med hver 19 elever.Der 
bliver også 2 lo.klasser med hver 
ca. 12 elever. Alle øvrige klasser 
videreføres.
Vi kan også beholde alle lærerne. 
Dog har Emil Jensen søgt orlov, fo
reløbig for 1 år. I hans sted indtræ
der Henning Greve, der er blevet ud
nævnt til timelærer. Også Mogens 
Sparrested har orlov. Disse timer 
besørges fortsat af Per Jørgensen. 
Ellers er der ingen forandringer.

gik fint i år. Den blev et udmær
ket bevis på den brogede mangfol
dighed, der rører sig omkring sang 
og musik her på stedet. Vi kunne 
godt have ønsket, at mange flere 
havde fundet vej til skolen den 
aften, - men det kommer nok næste 
gang.

VEJLE - BESØGET
blev også en strålende succes: He
le 2 musicals blev:det til, først

Valgfagene har vi måttet beskære. Da
talære og fotolære måtte gå ud, da 
det var de hold, hvor der var fær
rest tilmeldt. De oprettes i stedet 
i Ungdomsskolen. Flere elever har 
måttet skifte valgfag. Det. er et 
spørgsmål, om vi skal tilbyde færre 
fag - med mindre risiko at ele
verne må vælge om. Det må vi drøfte, 
når det bliver aktuelt næste år.
Vi kan fortsat drage nytte af

for 5/6. klasserne og senere for 
7/9. klasserne. Vore elever leve
de med fra først til sidst. Det er 
nok en vej, vi skal benytte os af 
videre frem.

arbejdet med Holme skole 
valgfagene. Flere elever 
skole i de timer, for at 
netop det fag, de har øn 
ikke kan få på deres e

8. fulgte de sædvan- 
■p-jMorgenkaffe for 
AÆrerværeiset, 
d lidt drilleri

er i haVLen^Jpl. 9 og en fodbold
kamp mel\embærere og elever kl.

er nu

omk

CYKELKÆLDEREN

Der er for mange "i 
der" her. Vi beder 
eneste, der opdag 
ning, melder det p

AFGANGSPRØVERNE

e-
txl den dag,
Så vil n 
der har :

temt, at der 
e dage, og 
ormalt i sko
prøverne be-e 

gyrder. 
sk er,

le
ko. ..

Den sidste
skellige dato
skoler

lo.

volder os stadig'storfe/problen^r.

dan om, at 
noget i de 
kontoret, så

vi sammen kan få stoppet det uvæsen. 
På forhånd tak for hjælpen.
Cykler og knallerter står i kælde
ren på elevernes eget ansvar. Skole
væsenet yder ingen erstatning. Der

oledag falder på for
for de enkelte 
er sig af, at det

holde sidste ski 
større skolecQ-j
tilfreds he: 
nisterie

laturligt nok de 
gan^sklasser 

tig§ag senere end 
:å hvis man er u-
er det altså mi

er ingen anden vej end at melde 
gen til politiet og søge skaden 
stattet hos egen forsikring.

sa-
er-

rar3skal skydes på.

AFSLUTNINGSFESTEN
Den inderste del af cykelkælder II 
- den ud mod skolegården - kan af
låses. Hvis nogen ønsker at stille 
cykel eller knallert der, må man 
komme med den i frikvarteret og hen
vende sig til gårdvagten. Så kan man 
få låst den ind her, til man skal 
hjem. Det er nok det sikreste. - Men 
det allersikreste er selvfølgelig 
at lade den stå derhjemme, at stå 
lidt tidligere op, - og bruge gåbe
nene i stedet for cyklen/knallerten. 
Det er mindst lige så sundt.

for de elever, der forlader sko
len, samt deres forældre holder 
vi torsdag den 2o. kl. 19. Vi 
håber at se alle den aften.

SKOLEÅRET 85/86
begynder mandag d. 12. august 
kl. 9 for alle klasser - undta
gen børnehaveklasserne.
Bh-klasserne skal først møde en 
uge senere, nemlig mandag d. 19. 
De får en særlig besked herom.
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Da vi i blad maj nr.91 ikke fik skrevet, hvordan den nye 
bestyrelse så ud, vil vi gerne rette fejlen her. 

Formand: Tove Colstrup 
Næstformand: John Mørch 
Kasserer: Birthe Ruby 
Sekretær: Jonna Andersen 
I øvrigt: Stefan Rothe

Bente Hansen
Skoleinspektør Peter Pedersen

Lærerrepr.: Bodil Skovgaard Fich 
Vagn Jensen

Suppleant: Gunna Hoeg.

Vores kasserer Kirsten Fisker Sørensen har ønsket at blive 
fritaget for bestyrelsesarbejdet. Derfor er der sket en udskift
ning, idet Bente Hansen har overtaget posten. Vi vil gerne rette 
en varm tak til Kirsten for det store arbejde, hun som kasserer 
har udført i flere år og for den måde, hun har forstået at hol
de sammen på "kassen".

Vi ønsker alle en god sommerferie.

P.b.v.
Tove Colstrup.
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bageste række fra venstre:

Henrik, Martin, Rasmus, Flemming.

forreste række fra venstre:
Ole, Jeanine, Vivi, Rikke, Lonnie, Marion.

fraværende: Torben, Anette.
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stående fra venstre:

Vivian, Thomas, Henrik, Lene, Morten, Jesper, Susanne, Kristine, 
Ken.

Siddende fra venstre:

Hung, Gitte, Mette.

Fraværende: Isabella, Pia, Peter.
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stående fra venstre:

Majken, Tina, Christian, Charlotte, Dorte, Steen, Mikkel, Jens, 
Brian.
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g A 1984/85

Stående fra venstre:

Rene, Jesper, Thomas, Birgitte, Dorthe, Kirsten, Dorte, Lone 
Tina (skjult), Pia, Lene.

fraværende: Claus, Hans Peter, Carsten, Benjamin, Marianne, 
Laila.



lyt fra Tandlægen 9

"FLUORSKYLNING HJEMME". 

Siden vi i 5o'erne startede med fluorskylning på skolerne, 
har vi vidst, at vi kunne formindske antallet af huller med 
2o-4o % fluorskylning cirka 1 gang månedligt.

I 1965 blev fluortandpastaen lanceret, ligesom vi begyndte at 
bruge fluorpenslinger, fluorlak og undervise i kost og hygiej
ne. Disse forhold samt en større opmærksomhed i forældregrup
pen m.h.t. hygiejne og ernæring har gradvis ført til et mar
kant fald i mængden af huller.

Hvor stor en del af dette fald skyldes nu fluorskylningerne? 

Vi ved, at daglig brug af tandpasta giver færre huller og at 
fluorskylning giver færre huller. Men ved vi også: 
- at brug af begge dele samtidigt ikke giver væsentlig forø
get effekt?

- at effekten af skylninger samt fluortandpasta hurtigt afta
ger i det øjeblik, man holder op med at bruge det ?

- at fluor især virker ved selv i meget små mængder at fremme 
genopbygningen af tandoverfladen de steder, hvor der er sket 
en afkalkning (begyndende hul)?

- at det derfor er vigtigt at bruge fluor på en måde, der sik
rer, at der hele tiden er fluor omkring tænderne, da huller
ne lettest stoppes, mens de er små?

Denne konstante fluorpåvirkning opnås bedst ved hjælp af flu
ortandpasta, hvis denne bruges dagligt.

Vi anbefaler derfor nu:
- at man bruger fluortandpasta dagligt,
- at man bruger små mængder tandpasta, cirka en mængde på stør

relse med en ært,
- at man slutter tandbørstningen af ved at skvulpe tandpasta

skummet ud og ind mellem tænderne, spytter overskuddet af 
skum ud og undlader at skylle munden med vand bagefter,

- at tandpastaskummet føres op mellem tænderne med tandtråd de 
steder, hvor tænderne sidder tæt sammen.

Ved at bruge fluortandpasta på den måde får man"fluorskylning" 
hver dag. Den daglige "fluorskylning" har desuden den fordel, at 
den kan bruges livet igennem - og ikke kun i den periode, barnet 
gar i skole.
Vi stopper derfor de månedlige fluorskylninger her på skolen.

Med venlig hilsen 
nor^nnalet nå tandklinikken.



„RUNDHØJS KOLEN" - juni 1985.

Nyt fra Skolelægen
Til alle skolens elever!

SIDDER DU GODT ?
SIDDER DU RIGTIGT ved dine skolemøbler ?
DÅRLIG RYG ? - Hej tak !

Der er megen snak i disse år om skolemøbler, om dårlige siddestillinger 
og dårlige arbejdsstillinger.
Skolen er din arbejdsplads!
Fra skolesundhedstjenesten vil vi forsøge at gøre noget for, at elever
ne får noget at vide:

om - hvordan de helst skal sidde på en stol/ved et bord
om - hvordan de skaffer sig den tigtige stol og det rigtige bord.

Det er ikke så let, som det lyderj - 
stilling til det!!

Sådan bør det -Tære:

men du slipper ikke for selv at tage

Sådan bør det ikke være:

1. 2/5 af låret skal være støttet 
af stolesædet.

2. Ryglænet skal støtte lænden lavt 
ned mod korsbenet.

3. Arbejdsbordets plade skal være 
3-6 cm højere end afstanden på 
tegningen.

4. Sæt dig godt tilbage på stolen!
5. Du skal kunne hvile underarmene 

let på bordpladen!
6. Der skal være en håndsbredde 

mellem din mave og bordets kant.

For lav stol For lavt bord
for højt bord

HANS JELERT; skolelæge.

For høj stol 
for højt bord



II

Iddit-nyt
OM DEN NYE STYRELSE

På generalforsamlingen 25/4 blev styrelsens sammensætning æn
dret på et par poster. Hanne Kock og Johs. Colstrup udtrådte. 
Tak for den tid, I var med, og for det gode arbejde, der er 
blevet udført. Nye i styrelsen er fra lærerkredsen: H.P.Mehl- 
sen, Joan Jeppesen og Jeppe Jeppesen. Velkommen til godt sam
arbejde og gode initiativer.

Styrelsen samles til sit første møde i Addit den 13.6. for 
konstituering og besigtigelse.

OM GENERALFORSAMLINGEN

Året 1984/85 var et godt omsætningsår og et stabiliseringsår. 
Styrelsen og dennes hjælpere kunne efterhånden overkomme ar
bejdet til glæde for sig selv og lejrskolens lejere. Beret
ning og regnskab vidnede om fortsat stabil og fremgangsrig 
drift. Eneste minus er den manglende tilslutning til de arran
gementer, vi planlægger, det gælder f.eks. skovvandringer og 
jule-mik. Til generalforsamlingen kom der heller ikke mange 
ud over de direkte involverede. Må vi bede om lidt større 
opbakning fremover.
De heldige klasser i legatuddelingen har fået besked.

OM FREMTIDEN

"Addit-Rundhøj" lejrskole fortsætter sin stabile fremgang, 
så der til stadighed kan tilbydes skolens klasser og foræl
dre et godt og udbytterigt ophold i rolige og moderne omgi
velser. Samvirket med Forældre- og lærerforeningen samt med 
Rundhøjskolens elever, lærere og administration er det fun
dament, hvorpå vi kan bygge fremtiden.

GOD SOMMER.

Niels Cramer.



12 Nævns-nyt
Forårets arbejde med at tilrettelægge det nye skoleår er nu i 
fuld gang. Skemalægningen kan nu så småt gå i gang, efter at 
fagfordeling og lokaleplan er afsluttet.

Som tidligere omtalt, har nævnet endnu en gang overfor skole
forvaltning, skolekommission og byråd givet udtryk for det u- 
holdbare i vikarsituationen, ikke mindst grundlaget for til
deling af vikartimer. Fra samtlige har vi modtaget enslydende 
svar: "Henvendelsen modtaget med tak og taget til efterretning'.' 
Fra et forældresynspunkt er "taget til efterretning" utilfreds
stillende, især hvis eleverne fortsat gives fri som følge af 
manglende vikardækning forårsaget af økonomiske hensyn. Vi ved 
nu, at flere skolenævn har reageret på Rosenvangskolens hen
vendelse, og vi kan så håbe, at de mange kritiske røster kan 
udvirke, at den negative vending "taget til efterretning" kan 
vendes til noget positivt.
På nævnets møde den 14.maj var skolebespisningen på dagsorde
nen. 4,3 mio. er der afsat på budgettet for 1985 til dette 
formål. På baggrund af den nye "gnavepakke"s angivelige succes 
agter magistratens 4.afd. at fremsende indstilling til byrådet 
om ændring af skolefrokostordningen således, at madpakken er
stattes af en gnavepakke. Samtidig vil man overveje fordelin
gen af de 4,3 mio. forstået således, at man kunne tilbyde 
samtlige elever at købe maden til en rimelig pris.. Gældende 
ordning er jo, at o.-3.klasse tilbydes maden gratis fra okto
ber til april og 4.-lo.klasse kan købe mad i samme tidsrum. 
Umiddelbart lyder det rimeligt, at alle elever tilbydes at 
kunne købe en gnavepakke hele skoleåret, vel at mærke til en 
rimelig pris. De børn, der bruger ordningen i vinterhalvåret, 
har vel også behov for en madpakke fra april til oktober. Sko
lebespisningen er blevet diskuteret i en uendelighed, og der 
er synspunkter for og imod. Det må anerkendes, at der er et 
behov for tilbuddet om mad,og de til rådighed værende midler 
må så fordeles mest hensigtsmæssigt. Skolerne er blevet bedt 
om en udtalelse om skolebespisningen, og herefter vil sagen 
gå sin gang gennem de forskellige instanser.
Sidste: Spørgsmålet, har nu været behandlet på et skolekommis
sionsmøde. 4 medlemmer gik ind for, at alle elever skulle til
bydes køb af gnavepakke hele skoleåret til en pris af 3 kr.pr. 
pakke. 4 medlemmer ønskede at bibeholde ordningen med gratis 
bespisning af o.-3.klasse, øvrige elever tilbydes at købe ma
den for 5 kr. pr. pakke. 1 medlem tog ikke stilling til 
spørgsmålet. Det videre forløb tegner spændende.

Elly Petersen.


