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PP-nyt
AKTIVITETSDAGENE

mefra. Og vi siger på forhånd

blev en stor oplevelse. Ikke

tak for hjælpen.

alene var vi sammen på en an

Endnu en ting har jeg lagt mær

den måde end i timerne. Men vi

ke til: Børnene passer godt på

mærkede, at alle gik med på i-

både planter og malerier og

deen om at gøre skolen til et

står tit og ser beundrende på

rarere sted at være. Og ende

dem.

lig havde vi fornøjelsen af

Det lover godt for skolen frem

at have forældre og andre til

over.

at hjælpe, og det skylder vi

en stor tak for.

Altså: Tak for et par skønne

dage - og det, der fulgte.
Der var naturligvis "skønheds
pletter" her og der, men det

lærer vi også af, så at vi kan

DET NYE SKOLEÅR

gøre det bedre næste gang.

er nu på plads. Fagfordelingen

Resultatet er der ingen tvivl
om: Skolen er blevet pænere og

hyggeligere at være i. Man bli
ver så glad og tilpas, når man

f.eks. går ad den lange gang

blandt lærerne er tilendebragt
og godkendt i nævnet, og ske

maet er ved at blive lagt, så
børnene kan få det med hjem

den sidste skoledag før ferien.

og ser de glade farver på væg
gene og alle de grønne plan

ter. Også skolegården er ble
vet peppet gevaldigt op på væg

ge, i bedene og på asfalten.

Vi har igen i år været så hel
dige at kunne beholde alle læ

rerne, så vi kører støt og ro
ligt videre.

Og senere vil boldplader, kol

bøttestativer, stylter og bob-

SOMMERFERIEN

spil gøre frikvartererne til

noget dejligt.
Det er tanken, at hver klasse

skal beplante den blomsterkum
me, der står lige uden for på

gangen, og passe den - også i
ferierne. Og hvis klassen gør

skal da også nævnes. Vores sid
ste skoledag før ferien bliver
fredag d. 2o. juni, og vi mø

des igen mandag d. 11. august,
de nye børnehaveklasser dog

først en uge senere.

det godt, vil vi forære den
endnu en kasse. Vi søger alt
så planter i massevis derhjem

RIGTIG

GOD FERIE

P.P.

3
GENERALFORSAMLINGEN 28/4

IddiWyt

Styrelsen kunne på generalforsamlingen fremlægge beretning
og regnskab for et godt og roligt stabiliseringsår for lejrsko

len. Udlejningen var tilfredsstillende, der havde været råd også
til nogle forbedringer, tilsyn og vedligeholdelse fungerede, og

salgsaktiviteterne var overdraget i nye, rolige hænder.
Styrelsesmedlemmer og andre kan altså se tilbage på gode re
sultater og en økonomi med mange fine tal.

Genvalgt til styrelsen blev:

Niels Cramer, formand

Søren Glavind, kasserer
Per Sørensen, liusudvalgsmedlem.

Budgettet for det kommende år peger på fortsat stabilisering
og nogle forbedringer. De større ønsker må afvente et godt resul
tat af loppemarkedet.

VEDLIGEHOLDELSE

OGSYN

Styrelsen var på sit seneste møde 25/5 på rundgang i lejr

skolen og kunne konstatere, at forårets indsats på vedligeholdes
sesarbejdet udvendig var ved at være fuldendt af vor vedligehol

der og tilsyn John Nielsen, Addit. Der blev på mødet aftalt nogle
ekstra forbedringer bl.a. en ny sokkel til flagstangen og nogle

feltstole.

Det var et afslappende og hyggeligt møde.

SOMMEREN

Inden længe starter Rundhøjskolens sommerferie. Lejrskolen

har ferie på den måde, at næsten hele perioden er udlejet til ak
tive og venlige lejere, der er yndere af et godt ophold i rolige,
danske omgivelser.

GOD FERIE til alle ved Rundhøjskolen og i Addit.
V M

I ADDIT

Tro det eller ej. Der er VM i Addit. Det sker, når lejerne
selv medbringer et TV til at klare transmissionen. Stikkontakter

ne er der, og signalerne er i luften.

God fornøjelse.

Styrelsen

Niels Cramer.
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9 A 1985 - 86

Bageste række fra venstre:

Tina Lund Mortensen, Marianne Sørensen, Lars-Peter Conrad,

Klaus Krogsgaard, Tine Frederiksen, Lena Møller.
Midterste række fra venstre:

Hanne Dalsgaard Nielsen, Kirsten Samira Kudsk, Anja Karina
Hansen, Lho Diana Højris Nielsen, Pia Post Gregers Sørensen.

Forreste række fra venstre:
Thomas R. Christoffersen - Marianne Skovbjerg Pedersen,
Frank Schütt, Kim Sørensen (Søndervang), Sune Schultz (Sønderv.)
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forældrwyt
Ved generalforsamlingen i Forældre- og Lærerforeningen mandag
d. 28. april 1986 valgtes ny bestyrelse.

Formand:
Jonna Andersen
Næstformand: John Mørch

Kasserer:
Sekretær:
løvrigt:

Birthe Ruby
Bente Hansen
Stefan Rothe

Sonja Pedersen.
Fra ledelsen: Peter Pedersen

Lærerrådet:

Bodil Skovgaard Frich

Vagn Jensen
Suppleanter: Else Jægersdorf
Elly Petersen
Bladudvalg:

John Mørch, Stefan Rothe, Vagn Jensen

Loppeudvalg: John Mørch, Tove Colstrup
Som det fremgår af ovennævnte, er Tove Colstrup ikke længere
aktiv i FOLF’s bestyrelse. Hun ønskede ikke genvalg trods tal
rige opfordringer.

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til Tove Colstrup for hen
des arbejde i FOLF, ikke mindst som formand, hvor hun har teg
net foreningen udadtil. Tak, TOVE, for din dygtighed, din sam
arbejdsevne, din utrættelige energi, - og tak for det kammerat
skab, som du har medvirket til!

Heldigvis er Tove Colstrup ikke helt ude af billedet, idet hun
har lovet at deltage i loppemarkeds-udvalget.
Venlig hilsen
Jonna Andersen.
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VIDEO ARANGEMENT I UNGDOMSSKOLEN

Den første videoaften arrangeret af lærerne Ulla og
Ole Aakjær og undertegnede blev holdt i kantinen i

marts måned.

Reaktionen hos deltagerne var nok positiv -

men forbeholden.

Måske var de kommet i den tro, at der

ville blive vist video med "action" hele aftenen.
videoer er jo meget mere end dette.

Men

Det drejede sig om

hvordan en videoproduktion fremstilles.
Aftenen var nu krydret med masser af videoeksempler fra
flere af Hauke Bahnsens egne produktioner.

Hauke Bahnsen er instruktør.

Han gjorde et fint stykke

arbejde, selv om vi måtte igennem en del tørt stof.
Hauke Bahnsen er "videomand", dvs. han arbejder praktisk

med video til daglig og har dermed stor erfaring med frem
stilling af hele produktioner.

Der blev også vist eksempler fra "skærmen" på de forskellige

former for produktion.

Til slut var der eksempler på fra

klip, de såkaldte "bøffer".

Hauke Bahnsen og jeg kunne godt se, at man måtte supplere
med noget praktisk for deltagerne i videoaftenen.

Vi fandt

derfor en aften i april, hvor vi besøgte Hauke Bahnsens pro

duktionssted, som ligger i Solbjerg.

Her blev alle de tek

niske faciliteter omkring båndmaksiner, effekter, lydproduk

tion, musik til videofremstillingen gennemgået.

Til sidst

blev der lavet en lille videoproduktion på tre minutter.

Inden vi gik hjem, blev der tid til at lege med de forskel

lige effektmuligheder, videooptagelser byder på.
Stefan Rothe

FOLF
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9 B 1985 - 86

Bageste række fra venstre:
Bettina Borreschmidt Hansen, Anne Mikkelsen, Tinna Sørensen,

Ole Dalgas Pedersen, Tina Thelin, Helle Foss Poulsen.
Midterste række fra venstre:
Niels Kruse Jacobsen, Lars Vinther Nielsen, Henrik Vinter,

Helle Sepstrup, Helle Sommer Hansen, Heidi Hvid Hansen.
Forreste række fra venstre:
Kenneth Drejer Jørgensen, Marianne Duun Sørensen, Lisbeth Gan-

slev, Lars Danner Laursen, Thomas Kock Pedersen.
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10 A 1985 - 86

Bageste række fra venstre:
Rene Gyldenvang Ernstsen, Niels Brøcker, Laila Møller Jørgensen,

Marianne Lytzen.

Forreste række fra venstre:
Pia Kristoffersen, Lone Lyrum Christensen, Carsten Hoeg, Kirsten
Jelsbak Knudsen, Dorte Heidi Nielsen.
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10 B 1985 - 86

Bageste række fra venstre:
Betina Nørgaard, Tina Danielsen, Vikeke Eskildsen, Thomas Høgs-

berg, Lars Boesen, Brian Hjorth Pedersen.
Forreste række fra venstre:
Benny Holst, Dorthe Severinsen, Charlotte Buhl Christensen,
Dorte Seerup, Majken Poulsen.

Bms-ayt
SAMARBEJDE MED SKOLELÆGEN

På sidste nævnsmøde behandledes et tilbud fra skolelæge Hans Jelert om at yde gæstelærerundervisning i overbygningen omkring nog

le sundhedsemner. Ud over emner,som angår krop og sundhed, er der
tilbud om undervisning i f.eks. arbejdsmiljø, arbejdsstillinger

og indeklima. Et samarbejde på dette plan synes naturligt, og næv
net kunne gå ind for tilbuddet.
FORTSÆTTES S. 10
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SAMARBEJDE OMKRING SKOLEFRITIDSORDNINGER

Det er høringernes tid. Det brede bagland, som arrangørerne sand

synligvis håber på ved disse høringer, er ofte sørgeligt "smalt".
Byrådet traf den 26. februar 1986 principbeslutning om at oprette
skolefritidsordninger i henhold til folkeskoleloven. Denne beslut

ning er fulgt op af en lang række høringer på skolerne. I tørre
tal er baggrunden sådan: 3 mill. kr. er til rådighed i 1986,
3 mill. kr. forhåbentlig til rådighed i 1987. - 17 skoler har
søgt om at deltage i ordningen, 5 skoler kan sandsynligvis del

tage. - Den 21. maj var der høring på Rundhøjskolen, hvor ca. 4o

personer deltog. Fritidspædagoger og forældregrupper omkring dis
se var stærkest repræsenteret, kun 2 skolenævn var til stede. De mange høringer skal udmunde i en indstilling, inden sommerfe
rien, fra rådmand Th. Ibsen til byrådet.

Undstilling eller ikke - der er lang vej, før de involverede fag
lige grupper er enige , og uden samarbejde kan der nok sættes et

stort spørgsmålstegn ved ordningens værdi. - Målet må være at
formidle tryghed og ro i børnenes og forældrenes hverdag.
SAMARBEJDET MELLEM SOCIALSEKTOREN OG FRITIDS - OG KULTURSEKTOREN

Nævnets og FOLFs repræsentanter på sidste års Herningkursus ople

vede projektleder Chr. Frederiksens (Chr.F. er fra Odense) fore
drag om Aktiv fritids- og kulturpolitik som socialpolitik.

Fakta,

perspektiver og visioner, der her blev fremlagt, tog ganske vejret

fra os, og en idé om at hente dette foredrag til VORT område spi
rede frem. Ondt i budgettet og et skolenævnsvalg bragte ideen lidt

i baggrunden, men bestemt ikke i "bageste arkivskuffe". Ideen er
nu blevet til en plan med sandsynlig dato i september, og vi kan
nu arbejde med næste punkt: at få så bred en dækning tilhørermæs
sigt som overhovedet mulig.

Fritids- og kulturpolitik er jo netop ikke bare f.eks. skole og
skolefritidsordninger; den griber ind i hele det omgivende sam
fund.

Nævnet ønsker en rigtig god sommerferie.

Elly Petersen,
skolenævnet.

