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MØRKETID
skrev vi lidt om i sidste nummer 
af bladet. Det var cyklerne, der 
blev omtalt.
Men mørketiden er også de lange 
afteners tid, - og arbejdstid 
på skolen. Mit råd til elever 
og forældre: Brug tiden til at 
give skolearbejdet et ordentligt 
nap indtil jul. Arbejdet giver 
bonus senere, når solen skinner 
igen - og afgangsprøverne står 
for døren. Da er det nemlig for 
sent at græmme sig over det ar
bejde, der ikke blev gjort i ti
de - og det er nu!

LUCIA—FESTEN
falder i år på lørdag eftermiddag 
d. 7. december. Kryds allerede nu 
datoen af i kalenderen. Det plejer 
at være et af højdepunkterne i sko
lens liv, - og det skulle også ger
ne være tilfældet i år.
Vi har netop gjort os særlig umage 
på at give festen i år en ansigts
løftning: Vi samles i hallen og 
synger og spiller og ser på komedie 
i ca. en halv time. Så vil der der
efter være en masse forskellige 
ting at se og høre: Film, dukkete
ater, juleklip, koncerter, sketches 
og meget andet. Man kan selv sætte 
sit program sammen, som man vil. - 
Så bliver der pause med kaffe, ju- 
leglögg, æbleskiver og andet, og 
endelig følger så en ny omgang med 
koncerter og andet, før vi til 
sidst samles i hallen til nisse
spil, fællessang og Lucia-optog.

Det kan blive en herlig eftermid
dag - blot vi er rigtig mange sam
men'.

FÆLLESMØDE
Vi plejer hvert år at samle elev
rådet, lærerrådets forretnings
udvalg, forældre- og lærerfore
ningens bestyrelse, styrelsen 
for Addit-Rundhøj og skolenævnet 
til en snak om fælles anliggen
der.
Det skete torsdag d. 24.oktober. 
Vi snakkede bl.a. om, hvad vi 
kan gøre for at få større opbak
ning om skolens arrangementer. 
Der kom en del ideer frem, som 
vi vil efterprøve i fremtiden. 
Men vi vil gerne høre andre ide
er fra vores læserskare blandt 
forældre og andre. Kom frem med 
de tanker, man gør sig herom. 
Andre apørgsmål blev drøftet: 
Det forestående skolenævnsvalg, 
vort kommende loppemarked, livet 
omkring den enkelte klasse, "for- 
ældre-skole" og meget andet, - 
kort sagt: mange ting blev ende
vendt til fælles opbyggelse og 
initiativ. Vi glæder os til at 
se resultater.

JULEM IK
i Addit skal også lige nævnes. Det 
er søndag d. 15. december. Husk 
også lige den dato. Der kommer me
re herom senere.

K O N F I R M AT 10 N E N -87
er allerede fastlagt. Det bliver 
søndag d. 12. april i Holme Kir
ke^ - så nu er man forberedt!



3GNAVEPAKKEN BUDGETTET
blev en stor succes - også her på 
skolen. Det har vist sig, at også 
en masse af de elever, der ikke kom 
med i første omgang, har købt mær
ker (1 ark med 5 mærker for 25 kr.) 
eller meldt sig på listerne i o.- 
3.klasse, der jo får gratis mad i 
vinterhalvåret.
M e n : En ting er ikke så godt ved 
disse pakker: Æble- og pæreskrog 
flyder overalt. - Det kan vi ikke 
være tjent med. Derfor har vi be
stemt, at frugten skal spises i 
klasselokalet, inden man forlader 
klassen, og - hvis børnene vil gem
me frugten eller ikke kan nå at 
spise den i frikvarteret, - at man 
da tager den med hjem og spiser den 
efter skoletid. Vi beder sådan om 
forældrenes hjælp her. Snak lidt om 
problemet derhjemme. Bare hvert 
hjem ville gøre det, - ja, så var 
der intet problem mere: 

for 1985 er ved at rinde ud - og vi 
kan se bunden i mange af kasserne. 
Men med fornuftigt forbrug og ideer 
til besparelser går det nok lige. 
Et sted synes vi nok, det brænder 
slemt på: skolenævnets konto om
kring skole-hjern-samarbejdet er alt 
for lille. Det arbejde, der ellers 
prioriteres så højt af forvaltning 
og myndigheder, lider under de sto
re besparelser, der netop har ramt 
disse konti. Der er noget galt her., 
og det må der gøres noget ved frem
over.

FOTOLÆRE



4 NYT BØRNEBLAD OM SUNDHED

HELSES BØRNEBLAD kan ses på tandklinikken.
For interesserede kan oplyses, at bladet udkommer 4 gange 
årligt. Det koster 35 kr. for et årsabonnement - som tegnes 
ved at sende beløbet til:

HELSES BØRNEBLAD,
Box 93, 
695o Ringkøbing. .

Bladet er velegnet til de mindste klassetrin. Her er nogle 
artikler fra det sidste nr.

(Har du mon lagt mærke til, 
at dine kammerater er me
get forskellige? Det er ikke 
de samme ting, de er dygtige 
til.

Nogle børn er meget gode 
til at spille bold, at løbe, 
hinke, sjippe og klatre. An
dre børn er ikke så glade for 
det. Det er tit de børn, der 
synes, det er svært, og som 
måske også er lang tid om at 
lære at cykle.

Børn er ikke lige hurtige 
til at lære forskellige ting.

Hvis der er noget, du 
gerne vil være god til, så må 
du øve dig. F.eks. kan du 
melde dig ind i en klub, 
hvor du kan lære at svøm
me, spille bold eller gøre 
gymnastik.

Men vi kan ikke allesam
men blive lige dygtige, også 
selv om vi øver os meget.

Det vigtigste for dig er, at 
du er glad for det, du laver i 
din fritid, i skolen eller i 
børnehaven.

Tab ikke modet, hvis du 
synes, du er elendig til at 
dyrke sport eller lave en god 
tegning. Tænk derimod på 
noget, som du er god til.

Hvad er du god til?
Hvis ikke du ved det selv, 

så spørg din mor eller far, 
børnehavelærer eller lærer. ■

Klodset
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Næsns-nyt 5

ORDENSREGLER
Inde-udeudvalget har givet et oplæg til debat. Skal 

ordensreglerne give mening, må omgivelserne svare til in
tentionerne. Samtlige klasser er i den forbindelse blevet 
bedt om en udtalelse: Hvad kan vi ønske os i retning af 
frikvartersaktiviteter, helst ting vi selv kan lave. Sva
rene skulle gives inden efterårsferien. De bliver nu gen
nemgået med henblik på at lave 2-3 emnedage, hvor hele 
skolen deltager i ordensregelarrangementer evt. koblet 
sammen med idrætsaktiviteter.

SKO LE NÆVN SVALG —86
"Også dit ansvar - dit barn bruger skolen - skolen 

har brug for dig.'1
Således kan man læse på forsiden af en pjece udgivet 

af SKOLE OG SAMFUND i anledning af det kommende skolenævns
valg, som vil finde sted i begyndelsen af 1986.

I pjecen hedder det videre:"Skolenævnet er forældre
nes talerør og repræsenterer således forældrene over for 
skolen." F.eks. er det skolenævnet der 

godkender dit barns skoleskema, 
godkender dit barns skolebøger, 
godkender skolens ordensregler, 
har indflydelse på en del af skolens økonomi og indret

ning. "Forældrene er nøglen til en bedre skole", står der 
i pjecen. Et vist mål af interesse er en nødvendighed. Ved 
valget har forældrene indflydelse på, hvem der skal repræ
sentere deres synspunkter i den kommende nævnsperiode. Alt 
for ofte slutter interessen for nævnet og dets arbejde her.

Pjecen fra SKOLE OG SAMFUND slutter:"Fremtidens skole 
kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke." Manende ord 
i en usikker tid, hvilken skole ønsker vi forældre?

Før valget vil der som vanligt blive afholdt oriente
rings- og opstillingsmøder. Lad os håbe at få så bredt et 
spekter som muligt af forældrekredsen repræsenteret.

Elly Petersen.



6 NYT FRA SUNDHEDSPLEJEN

Det nye sundhedspleje-undervisningsprogram for skoleåret 
85/86 er gået i gang og er blevet præsenteret for klasse
lærerne og i nogle tilfælde også for biologilærerne. Pro
grammet er udformet i samarbejde med sundhedsplejersken.

Der er flest lektioner på de mindste klassetrin, som også 
har det største behov for indlæring af tandbørstning. Som 
sidste år har vi bestræbt os på at gøre indholdet spænden
de og elevaktiverende i størst mulig udstrækning. Emnear
bejderne på de 4 første klassetrin om "SLIK" - "MORGENMAD" 
"FROKOST" og "MELLEMMÅLTIDER" var en succes sidste år - 
så det prøver vi igen i år.

Børnehaveklasseeleverne har allerede fået udleveret en 
Sundhedsmappe, hvor de kan opbevare arbejdsark fra under
visningen. Sundhedsmappen er nu indført til og med 4.klas
se.

På de ældste klassetrin vil lektionerne være sammensat af 
gruppearbejde og opgaveløsning.

FOLF - information FOLF - information
FOL F - information FOLF - information

Jeg vil gerne gennem bladet orientere alle nye ele
ver og forældre om FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN's arbej
de for dette skoleår.

Bestyrelsen afholder møde hver måned og tilrettelæg
ger aktiviteter og arrangementer for skolens elever og 
forældre, og desuden deltager vi i andet udadvendt arbej
de f.eks. gennem "Skole og samfund" for hele tiden at vi
de, hvad der rører sig ude omkring.

Følgende aktiviteter er allerede påbegyndt: 
Interessegrupper for børn i madlavning, gymnastik og fo
tolære (nye grupper etableres efter jul).
Motionsgymnastik for damer.



Følgende arrangementer er afviklet med 2 i efteråret: 
Datalære for elever på mellemtrinnet + forældre. 
Andespil - hyggeaften for hele familien.

Desuden forventes 2 afviklet i foråret: 
Børneteater "Mariehønen" med forestilling for yngste ele
ver + forældre.
Videoaften for større elever + forældre eller 
Film- og diskussionsaften over emnet "mobning".

FOLF er til for alle børn og voksne tilknyttet Rund
højskolen, og jo større opbakning vi får, jo bedre bliver 
vores arbejde.

Til slut vil jeg gerne byde børnehaveklassens repræ
sentant Ole Dyrberg velkommen i bestyrelsen med håb om 
godt samarbejde.

Jonna Andersen, 
sekretær.

Mil-nyt
OM AT HØRE FRA VORE KUNDER

Styrelsen efterlyser historier og oplevelser af praktisk 
og kulturel art til indrykning i dette blad. - Skriv gerne 
kort, klart og snart.

OM AT VI SNART SKAL TIL AT SÆLGE BRUGT IGEN
Som det vil fremgå af indlæg i dette blad, har Rundhøj

skolen været heldig i udtrækning af perioder i 1986 til vort 
traditionsrige loppemarked i Ridehuset. Skolens foreninger 
nedsætter inden 1/12 1985 et udvalg, der skal planlægge en 
sikker og succesfuld gennemførelse. Perioden er ikke helt 
fastlagt - men vær parat.

OM AT SLÄ PÅ TROMME
Samarbejdet med andre skoler i Arhus kommune søges nu ud

videt til også at omfatte benyttelse af ADDIT-RUNDHØJ af 
disses klassers lejrskoleture. Der er allerede sket noget.

Niels Cramer.



EBBES
VI HAR FÅET LOVNING PÅ AT KUNNE AFHOLDE 

LOPPEMARKED I RIDEHUSET I MAJ MÅNED

Nærmere besked om fastlagte datoer kommer så 

snart vi ved hvilket tidspunkt Ridehuset er ledig 
for os.

SKO LEN


