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Vi stiler imod, at skolens elever
kommer på lejrskole én gang årligt,

og at dette sker indenfor de lovlige

rammer for forældrebetaling.

Dette kan kun lade sig gøre ved flit
tig brug af vor hytte i Addit, og vi

må endnu engang sende varme tanker t
LEJRSKOLER

de fremsynede mennesker, som i sin t
klarede at skaffe dette gode til sko

I løbet af efteråret har læ

len. En gang i skoleforløbet skal e-

rerrådet og skolenævnet gen

leverne på en længere tur, og i de

nemført en debat og taget be

ældre klasser- satser vi på udvekslin

slutning om en samlet lejrsko

og sproglejrskoler - stadig indenfor

lepolitik for Rundhøjskolen.

de rimelige rammer for forældrebeta

Dette vil vi i al ubeskedenhed

ling .

kalde epokegørende.

Om vore pædagogiske mål hedder det:

Vi har nu opnåe‘:

- at give eleverne oplevelser og ind

- en målsætning for det pæda

tryk, som de ikke får i deres lokal

gogiske indhold i skolens lejr

område .

skoler .

- styrke deres fællesskabsfølelse,

- en beskrivelse af indholdet i

hvortil kommer alle de faglige mål.

lejrskolerne på de forskellige

Men iøvrigt vil jeg opfordre til,

klassetrin.

at papiret tages op på forældremø

- en sikring af et nogenlunde

der til orientering og debat.

ensartet tilbud til eleverne.

Vi skal lige have plads til den
første projektskitse til vor fri-

Køb din frokost i MÆLKEBØTTEN
hvis

du kom for sent op til at smøre madpakke

mor har glemt at købe ind

far ikke kunne finde madpapiret i morges

du er dødtræt af den "sædvanlige" pakke
du af andre grunde ikke har fået mad med hjemmefra.

Har du en ti'er, der brænder i lommen? — Glem bageren —
glem kiosken ----- glem Super -----

gå di rekte ti 1
"MÆLKEBØTTEN"

Her køber du byens bedste frokost til billigste penge - altid

behagelig betjening.
Pri ser ca.

tykmælk og mysli
youghurt 2,75 kr.

4,25 kr.

pærer 2,5o kr.
ostestænger 1.75 kr.

brød 2,5o kr.

rosiner 1,5o kr.

æble 2,5o kr.

frugtstænger 2,25 kr.

bananer 2,5o kr.

Chrunch 3,oo kr.

kiwifrugt 2,5o kr.

appelsiner 3,oo kr.

ADDIT RUNDHØJ

Brug Addit Rundhøj til ugekurser, week-end kurser, stævner
familiesammenkomster, Ja mulighederne er mange.

I stueetagen: Hall, toilet, pejsestue, spisestue,
2 værelser, køkken og bryggers.

1: sal: 3 værelser, lederværelse samt bad
og toilet.

I 1972 købte Forældre- og Lærerforenin
gen og Rundhøjskolen den tidligere sko
le i Addit.
Formålet med anskaffelsen af Addit
Rundhøj - som stedet blev døbt - var og
er stadig at give Rundhøjskolens elever
og lærere mulighed for at komme på lejr
skole i et naturskønt område.
Dette er i allerhøjeste grad blevet opfyldt,
idet Addit ligger midt i en helt fantastisk
smuk natur i det midtjyske søhøjland,
ca. 25 km. vest for Skanderborg. Et op
hold i Addit Rundhøj giver således man
ge muligheder for ekskursioner i den
smukke natur. Som led i udbygningen af
Rundhøjskolen som lokalt kulturcenter
er Addit Rundhøj således et særdeles
godt aktiv. Addit Rundhøj er nu en
selvejende institution. Den har i årene
løbende gennemgået en modernisering,
så den fremstår som en meget velholdt,
hyggelig og veludstyret hytte, der gør
den velegnet til week-end ophold for
familier eller grupper.

Det er således en oplagt mulighed for
en gruppe fra lokalsamfundet, der øn
sker at holde et kursus eller lignende i
naturskønne omgivelser.

PRISER:
Dagophold................. kr. 460.Døgnophold...............kr. 920.Ugeophold (7 døgn) kr. 4.400.Ugeophold
(sommerferie)........ kr. 3.800.Addit Rundhøj har køjeplads til
24 og køkkenservice til 30 personer.
Udlejning: TIf. 06 27 29 66

FOLF - NYT.

Vi var 2 fra bestyrelsen, Elly Pedersen og undertegnede,

der i år var med på Skole og Samfunds Herning - kursus.
Som tidligere år var kurset delt op i forskellige værk

steder. Jeg var i værkstedsgruppen " Skolen er også jeres -

brug den."

Det var meget spændende at høre, hvordan f.eks.

en lille skole med 56 elever, virkelig var lokalt - kultur

center. Hvis vi på Rundhøjskolen skal sammenligne os med

de andre skoler, der var repræsenteret i gruppen, så er vi
nu godt med m.h.t. skoleblad, fritidsaktiviteter for børn,

aftenskole, ungdomsskole etc.etc.,så jeg forlod kurset
lørdag, selvfølgelig inspireret, men også godt tilfreds

med "min" skole.

Vores årlige andespil d. 7 nov., var som sædvanlig pænt
besøgt. I år var der ingen problemer med højtaleranlæget,
og øl og vand nåede frem til tiden, så med et overskud på

ca.

2500 kr. , må vi sige at det var et vellykket familie-

arrangement .

7
Nyt om skolegården.
Efter det nylige skolesyn blev følgende ændringer i skolegården
bes luttet:

4 nye gynger
2 nye vipper
Total renovering af klatretårn med rutchebane
123kvm. gummiunderlag
Øvrige defekte legeredskaber fjernes
Vi har fået arkitektens tilsagn om at det er økonomisk realisabeltmen så er der heller ikke flere penge til os nu.

Lis Vinge Madsen

5. a var i emneugen før sommerferien

på Læsø med Harald

Pedersen og Grethe Brændgaard. Vi blev delt op i 4 grup
per,

i 4 små hytter. Vi lejede nogle cykler og cyklede rundt

omkring på Læsø. Vi besøgte udsigtstårnet i Byrum, og der kun
ne vi komme op og se udsigten. Vi var også ude at se pigeste
nen, en stor sten, der ligger ude på en af rønnerne, men der
var langt derud, og kun nogle få fortsatte helt derud. Ude

på den røn så vi også de kødædende blomster vibefedt og sol

dug. Den sidste cykeltur gik til Østerby, og der så vi bl.a.
ravsliberiet.
Maden skulle vi selv lave og selv købe for klassens penge.

Vi havde i alt fire hundrede kroner til alle dagene. Vi fik
næsten ikke noget søvn, maden blev lidt brændt på - ellers
var turen god.

Hi I sen 5 . a .

Kære elever.

Som morgenfrue kunne jeg tænke mig at sende jer en lille bøn.
Vil I ikke nok rydde op i jeres klasser inden I går fra sko

len - prøv og tænk på, at der kommer morgenfruer og gerne vil
gøre det hyggeligt for jer, men det er jo komplet umuligt med
alt det, der ligger på gulvene,

stolene står eller er væltet

rundt, og bordene er overmalet. På 2 minutter kan I skrive og

tegne bordet fuldt, men det kan ikke tages af på 2 minutter.

Det skal skures væk, og det er tiden desværre ikke til.

Prøv at være med til at værne om vores skole, så vi

i fælles

skab kan får en ren og hyggelig skole. Det er trods alt 5 ti
mer af jeres dag,

I skal være der, og når I kommer ud på ar

bejdsmarkedet engang, kan I nok ikke bare smide alt på gulvet,
tænk på det allerede nu.

Mange hilsener og på forhånd tak

Morgenfruen - som er glad for sit
arbejde og glad for skolen, men
som kan blive nedtrykt af at se

det rod, vi er på skolen for at

gøre rent - ikke for at rydde op

efter jer.

9

KFUK - SPEJDERNE

A

Piger fra 7-10 år (1.-3.klasse) modes i grønsmutteflokken
i kældren på Rundhøj skolen, hver torsdag kl. 17.00 - 18.30.

Henvendelse til:
Tina Danielsen Pottemagertoften 49 - TLF. 86 29 73 32.
Laila M. Jørgensen Kridthøjvænget 52 - TLF. 86 27 52 73.

Vi beskæftiger os med utrolig mange forskellige ting bl.a.
orientering, førstehjælp, pionering, sang, musik, dramatik,
signalering, naturkendskab, kristendom, tovværk, korpset,
internationalt kendskab, foruden vi selvfølgelig tager på
week-ends og ture, samt den årlige sommerlejr.
Som spejder lærer man selv at tage standpunkt i familie og
samfund, da medbestemmelse og medansvar er nogle af de
grundlæggende begreber inden for spejderarbejdet.

- de grønne pigespejder

HOLME - HØJBJERG

lo

Bms=nyt
I skrivende stund har nævnet endnu ikke modtaget Århus kommunes
vedtagelser vedr. skolestyrelsesloven, men

derimod nogle over

gangsregler. De siger, at det nuværende nævn fra 1. jan. - den
nye skolebestyrelse tiltræder ca. 1.4.90 (valg primo marts) skal fungere efter de nye styrelsesregler (så vi håber at modta

ge dem inden) .
Nævnet har været med til det årlige SKOLESYN med skolevæsenets
arkitekt. Det er ikke store penge, vi kan forvente at få til

vedligeholdelse. Nævnet vil i samarbejde med skolen udarbejde

2 breve til forvaltningen,

1 som drejer sig om de hovedistand

sættelser som betonrenoveringen og udskiftning af termoruder
og meget, meget andet. Desuden vil vi bede om at blive optaget

på skolernes moderniseringsplan ang. en udskiftning af hjemkund
skabs1 oka 1 et, som længe har trængt til mere end en kærlig hånd.
Nævnet har drøftet principper for afvikling af lejrskoler på
Rundhøjskolen (læs Jørns hjørne). Vi kan gå ind for principper

ne, men ønsker, at lærerråd og nævn derefter drøfter praksis
m.h.t. økonomien omkring lejrskoler m.m.

Vi har modtaget brev fra skolekommissionen, som ønsker nævnets

udtalelse til en byrådsbeslutning vedrørende nedsættelse af
det ugentlige timetal med 1 time på henholdsvis 7., 8., 9. og

10. klassetrin. I nævnet tager vi selvfølgelig skarp afstand
fra denne beslutning, hvilket vi snarest vil meddele kommissio

nen.
Venlig hilsen

Inge Daugaard.

//
Herning-kurset.
Fredag-lørdag den 3.-4. november deltog undertegnede
sammen med 2 repræsentanter fra FOLF i foreningen "Skole og
Samfund"s kursus i Herning. Foreningen afholder hvert efter
år dette 2 dages kursus, hvor der er lejlighed til at høre
aktuelle oplæg, og hvor deltagerne får mulighed for at tilmel
de sig forskellige værkstedskurser om en lang række emner.
Dette års foredragsholder var Forsøgs- og udviklingskon
sulent Anne Marie Ilium, Århus. Hun havde givet sit foredrag
overskriften "Liv og læring er to sider af samme sag". Hun tal
te først lidt om, hvilken betydning de store samfundsændringer
har for folkeskolen. Tidligere tiders autoriteter fungerer ikke
længere i samfundet, og det er bl.a. skolens opgave at danne en
modvægt mod den utryghed og turbulens, som det har bevirket.
Dernæst talte hun om indholdet i fremtidens skole. Skolens mål
er stadig, at børnene skal lære at "læse, skrive og regne", men
på hvilken måde? - Skal hovedvægten lægges på erfaringer eller
færdigheder? Børnene skal lære mere problemløsning end egentlig
opgaveløsning. Børn skal have fingrene i tingene, så de oplever
den viden, de får, som noget brugbart. Skolen skal sigte mod at
udvikle hele mennesket og tage individuelle hensyn.
"Konsekvent lighed" skabes, når børnene behandles konse
kvent forskel 1 igt - med andre ord: børn er forskellige, så hvis
de behandles ens, er det ulighed!
Alle vi voksne, som har kontakt med børnene, må prøve at
finde nogle mål for opdragelsen, som vi kan blive enige om, og
prøve i fællesskab at udmønte dem i en praksis, som kan hjælpe
børnene til at udvikle deres identitet.
"Skole og Samfund" skal samarbejde om den "kvalitet", sko
len skal have, så vore børn synes, det er spændende at gå i sko
le - ikke kun for frikvarterernes skyld.
Efter dette spændende foredrag gik vi i grupper, som vi på
forhånd havde tilmeldt os. Undertegnede deltog i gruppen, der
skulle behandle den nye skolestyrélseslov.
Vi fik gennemgået skolestyrelsesloven og skulle så gruppe
vis diskutere, hvordan vi ønskede skolebestyrelsen sammensat i
vores kommune og dernæst diskutere i hvilken udstrækning vi øn
skede decentralisering af økonomien omkring skolen og hvilke
principper, vi ville have for vores skole. De 3 grupper nåede
vidt forskellige resultater. Der var nok ikke så meget nyt stof
da vi har snakket en del om loven i vores eget nævn, men der er
altid interessant at høre om andres erfaringer, som kan være
vidt forskellige fra vore - så hovedindtrykket er et udbytte
rigt kursus, som kan give inspiration til nævnet.

Inge Daugaard.

1%.
Bladudvalget ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår.

BEMÆRK deadline for næste blad
9-2-90

Vi springer februarnr. over og lægger i stedet kræfterne i at
fremstille en form for temablad til udgivelse ca. 1 .marts.
TEMA9
naturligvis valg til den nye
SKOLEBESTYRELSE.
Vi modtager meget gerne indlæg til bladet fra forældre, lærere og
e lever.
Med venlig hilsen

Birte og Elly.
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