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PP-syt
HÅNDBOLD

10 KLASSE
Vore drenge og piger fra 6.-9.kl. 
har i uge 48 deltaget i skolernes 
håndboldturnering. I skrivende 
stund kendes resultaterne ikke, 
men det plejer at gå godt - og 
det gør det sikkert også denne 
gang.

JULEN
nærmer sig - uafviseligt.. Og med 
den de gode traditioner på Rund
højskolen: Luciafest lørdag den 
7. december (se andetsteds i bla
det) , julemik i Addit, søndag den 
15. december (også det er omtalt) 
og juleferien, der i år er særlig 
lang: fra fredag den 2o. december 
til mandag den 6. januar.

INDSKRIVNINGEN

til børnehave- og 1. klasserne 
finder i denne omgang sted onsdag 
den 8. og torsdag den 9. januar - 
så hvis man kender nogen, hvemdet 
vedrører, bedes man erindre dem 
derom.

UNDERVISNINGSPLANEN
for 5. klasse bliver sikkert æn
dret på Rundhøjskolen: De 2 ti
mers håndgerning bliver til 2 ti
mers p-fag, hvor eleverne for et 
halvår ad gangen kan vælge mellem 
ekstra-sløjd i 2 timer, ekstra-mu- 
sik i 2 timer, eller 2 timers i 
håndgerning. i
Ændringen er vedtaget af lærerråd 
og skolenævn og er sendt videre 
til skolekommissionen, så at den, 
hvis den også vedtages her, vil 
kunne få virkning for det kommen
de skoleår.

undergår store forandringer i frem
tiden: I virkeligheden er kun klas
sens time fastlagt. Resten af fage
ne skal eleverne vælge imellem op 
til 24 timer, som er det mindste 
timetal, de kan nøjes med om ugen, 
men de kan vælge op til 32 timer 
ugentlig.
Hvordan det skal administreres,er 
endnu uvist. Men vi har tanker om 
et nærmere samarbejde med Holme 
skole og håber på et for eleverne 
og deres forældre godt resultat af 
forhandlingerne.

NÆSTE NUMMER
af ”RUNDHØJSKOLEN" vil først fore
ligge omkring midten af januar.
Her vil vi bl.a. fortælle om det 
forestående skolenævnsvalg, som 
er særlig vigtigt denne gang, og
så fordi der fra centralt hold er 
planer om at udvide skolenævnets 
beføjelser betydeligt. - Så vær 
parat, når trompeten lyder.

OG SÄ ——
en rigtig glædelig familie-hygge- 
jul og det dejligt nytår 1986 til 
alle - både store og små.
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Medlem af FOLF's bestyrelse FORTÆLLER

RUNDHØJBLADET er også en af FOLF's aktiviteter.
Dette blad indeholder de mest aktuelle oplysninger om 

skolen og Addit Rundhøj samt annoncer og oplysninger om, 

hvad der sker i skolenævn.

Vi der laver dette blad er selvfølgelig interesserede i, 

at RUNDHØJBLADET samtidig er lidt hyggeligt at læse. 
Nogle gange er vi heldige at have billeder eller 
børnetegninger, som vi kan krydre med lidt tekst.

Der er i bladet også plads til indlæg fra forældrene.
Det kunne f.eks. være om en skæg oplevelse med børnene. 
Det kunne også være en kommentar til et eller andet i 

dit barns klasse.

Bladet er imidlertid ikke til debatbrug.

Evt. indlæg kan afleveres på skolens kontor hos Lise

Rasmussen.

Venlig hilsen

Stefan Rothe
Medredaktør af RUNDHØJBLADET



DU HAR VEL IKKE GLEMT

at betale

KONTINGENT

til Forældre- og Lærerforeningen i år ???

Det er blandt andet dit kontingent, der er baggrunden 
for, at vi kan udsende det blad, du nu sidder med i 

hånden,

30 kr. er i virkeligheden et meget lille beløb i 

forhold til det arbejde, vi gør, for at få en bedre 
skole til dine børn og dermed til dig.

Hvis du er enig med os heri, vil vi bede dig om at sen
de kontingent endnu i dag til:

Birthe Ruby 
Ladbyvej 3, 
8270 Højbjerg.

Du kan få et giro-indbetalingskort på kontoret, hvis du 

ønsker.
Vi siger dig på forhånd tak for din velvilje.

Bestyrelsen.



SKAK 

INSTRUKTØR I SKAK SØGES 
SKAK

Vi har på skolen en gruppe børn, der efter jul gerne 

vil deltage i en interessegruppe i skak. Hvis der 

blandt forældrene er en, der gerne vil være instruk

tør, bedes vedkommende henvende sig på skolens kontor 

(tlf. 27 29 66) eller til mig (tlf. 25 63 62).

Bodil Skovgård Frich.

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE UDLEJES:

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

R olige omgivelser
U nges fritidsliv
N ye former 
D anmark 
H ele familier og klasser 
0 nsker imødekommes 
J a tak - vi vil gerne leje

I 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

TIL 
KLASSER 

FAMILIER 
GRUPPER

Skriv til Rvndhejskolens kontor eller ring 27 29 66 NC.


