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Som det fremgår af andre indlæg i 
dette blad, har der været en del 
mødeaktivitet i "Vi kan sammen"- 
gruppen, og det er ikke just ju
bel, der har præget møderne. Må
ske ville de mest skuffede fore
slå gruppen omdøbt til "Vi kan i k- 
ke sammen"-gruppen.

Sandt er det, at gruppen er ble
vet sat til at dokumentere, hvor 
dårligt det går i området, og 
hvor mange problemer, der ligger 
uløste hen. Derfor har vi omtale 
i pressen, hvor området beskrives 
som meget belastet. Det var et 
krav fra det politiske system, at 
vi skulle dokumentere et behov 
for den ungdomsklub, som vi mener 
områdets unge fortjener så rige
ligt. Det er, hvad vi mener, vi 
har gjort, og hvad har vi så op
nået?

For det første har vi opnået at 
få en lang periode med larmende 
tavshed fra forvaltningerne, og 
derefter-efter pres fra os- be
sked om, at vor ansøgning ligger 
i bunken med ønsker til byrådet 
om aktivitetsudvidelser. Med 
vort kendskab til kommunens øko
nomi er dette efter vores opfat
telse det samme som et afslag.

Kort sagt efter et års arbejde - vi 
har fået tommelfingeren vendt ned f 
politisk side, og vi har som sidege 
vinst givet området en dårlig omtal 
i medierne.

Vi mener stadig, at tilbuddet til c 
rådets unge er for dårligt; men vi 
mener også, at det billede, som mec 
erne har tegnet af området er for 
skævt og betoner ensidigt de negati 
ve sider. Ret beset tegnes den nega 
tive udvikling af ganske få, hvoraf 
en stor del endog kommer til områ de 
udefra - bl.a. tiltrukket af presse 
omtalen. Resten af områdets unge er 
stort set som unge er flest: glade, 
friske, konstruktive, småfrække og 
tiltrukket af action.

En del af vore unge kan unødvendig! 
blive draget med ind i en negativ 
cirkel - tiltrukket af spænding og 
action, og vi må se i øjnene, at de 
ikke er politisk vilje til at hjælf 
os med at forhindre det. Skal vi at 
ceptere, at den negative udvikling 
fortsætter, eller skal vi standse 
klynkeriet og tage den udfordring c 
som det er at vende udviklingen til 
det positive? Der er mange muligher 
i det sidste.

I "Vi kan sammen"-gruppen findes er 
forsamling af mennesker, som kan ur 
rette meget - også "hver for sig".

Vi må regne med, at næste års for
søgsarbejde vil give nyt liv til sr 
ve "Vi kan s ammen"-g ruppen.- nye 
ideer til aktiviteter og nye mulig
heder for at bruge de erfaringer, : 
vi allerede har.
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Her og nu drejer det sig om at vi 
hver især medvirker til, at der 
sker mange positive ting i områ
det - så man begynder at tale om 
Holme og Rundhøj for alt det gode, 
der rent faktisk sker herude.

Vi på skolen lægger ud med at hol
de den årlige skolefest - endnu 
skæggere og fornøjeligere end no- 
geninde - vi håber på stor opbak
ning og tilslutning. - Der følger 
mere om det store arrangement, 
som børn og lærere i øjeblikket 
arbejder hårdt på.

GLÆD JER til teaterforestilling, 
dans, disco m.m.

Nævns-nyt

DIALOG
Vi har et par gange i nævnet taget tilløb til at investere 

i spillet DIALOG. Prisen var den væsentligste hindring. Vi skyl
der FOLF tak for endnu et smukt udslag af samarbejdet omkring 
skolens hverdag, idet foreningen har købt spillet til skolen. 
I leksikonnet kan man se, at Dialog = udveksling af argumen
ter for bestemte synspunkter om afgrænset emne. Det lyder umid
delbart tørt og meget kedeligt, men det er langtfra dækkende 
i dette til fæl de. Efter prøvespillet kan nævnet på det varme
ste anbefale klasserne at gøre brug af tilbuddet om at låne 
spillet til en forældreaften. Det vil givet blive en af de po
sitive oplevelser.

Elly Petersen.



Nævnsnyt fortsat

I forlængelse af sidste blads indslag om uroproblemer i 
Holme og "Vi kan sammen"-gruppens genvordigheder med at skaf
fe midler til det absolut nødvendige arbejde omkring de unge, 
er følgende klip fra bladet Skole og Samfund nok så interes
sant:

Folkeskolepenge til 
indsats mod kriminalitet
Udover to millioner kroner på årets finanslov 
satser Det kriminalpræventive Råd på at få del i 
de 100 millioner kr., der i dette og de folgende 
år er afsat til forsøgsvirksomhed i folkeskolen.

Ifølge Berlingske Tidende har rådet søgt 
støtte hos Folkeskolens Udviklingsråd til en 
række forsøgsprojekter: Forældre skal inddra
ges i lokale SSP-udvalg. Kriminalpræventiv ori
entering skal indføres på alle klassetrin. De æld
ste elever skal oplyses om, hvad det vil sige at 
være forældre. Sammenhængen mellem foræl- 
drevold mod børn og børns tidlige kriminalitet 
skal undersøges. Og endelig agter man at op
rette et særligt korps med politi, kommunalt an
satte og kriminalforsorg. Korpset skal sørge for, 
at særligt belastede børn får den rette hjælp, hvis 
de er kommet på galt spor.

Intensionerne er sikkert gode nok, blot kan man ønske, at 
de hurtigt kan udmøntes i synlige resultater f.eks. bedre til
bud til de unge.

Forskning er udmærket og nødvendig, og på længere sigt 
kan de endeløse møder og rapporter givet blive et udmærket 
grundlag for arbejdet omkring de unge, men det er uacceptabelt, 
at der ikke kan gives et effektivt tilbud til de unge, som har 
behovet her og nu. Kriminalpræventivt råd, SSP og socialfor
valtninger er trods alt ikke brandnye foreteelser, altså bur
de der allerede nu være et brugbart erfaringsgrundlag.
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Nyt fra Tandlægen

Børnehaveklassejme bruger tand-
klinikken på en Utl-aditionelmåd«

Som en flot afslutning på en udbytterig emneuge 
i børnehaveklasserne om ”Sundhed og kost” lavede 
elever,lærere og tandplejepersonale i fællesskab 
et sundt morgenbord.
Hertil skulle der fremstilles sunde grovboller- 
og en lækker hjemmelavet müssli-blanding uden 
sukker.Der var livlig aktivitet i hjemkundskabs- 
lokalet i forbindelse med, at en anden klasse 
afsluttede deres sundhedsemneuge rned at lave 
sund middagsmad.Vi måtte altså finde et andet 
sted at være til bornehaveklasse-bornene.Vi valgte 
at bruge tandklinikkens lokaler-og det gik meget 
fint. Den formiddag blev der lagt dejg til boller 
og fremstillet müssli til ymerdrys i tandklinikken. 
En ny måde at bruge lokalerne på!!! En ting er 
sikkert-De børn vil også fremover have det trygt og 
rart med at komme til tandlæge.
I børnehaveklassen havde Pia Lill og resten af 
børnene dækket et dejligt og festligt sondags- 
morgenbord med servietter-lys-madpyramider - 
karolinekøer og fine duge.
Der var juice ,mælk,smør,ost,æg,mannelade og 
ikke mindst egne produkter: grovboller og müssli. 
Der' blev spist og sunget på livet løs-og vi fra 
tandklinikken nød meget at være på besøg i 
børnehaveklassen.Det har været et meget hyggeligt 
samarbejde vi har haft.

Sundheds-tandpleje personalet 
ved Rundhøjskolen
Elisabeth,Ulla, Vibeke og Peter.
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LOGO KONKURRENCE

LOGO - HVAD ER DET?

Jo, det er en lille tegning, et tegn, et symbol, som får een 
til at tænke på eller huske noget bestemt.

F.eks. et hjerte, som får dig til at tænke på kærlighed.

Rundhøjskolen skal bruge et nyt logo, som vi kan anvende på 
brevpapir, konvolutter, plakater, trøjer o.s.v. - o.s.v.

Vi er overbeviste om, at I kan tegne en mængde gode figurer, 
tegn eller symboler, hvoraf et kan blive skolens nye logo. 
(Der kan også arbejdes videre på skolens gamle logo).

Derfor udskriver vi nu denne konkurrence i samarbejde med 
Forældre- og Lærerforening - for alle skolens elever og for
ældre.

Konkurrencebetingelserne er følgende:

Du skal tegne på et stykke hvidt papir el. karton i 
størrelsen A4.

Din tegning skal være tegnet helt i sort eller helt 
i rødt.

Din tegning skal være enkel - og let at forstå (Den 
skal kunne tåle at blive nedfotogra- 
fe ret flere gange ).

Tegningen skal senest afleve res på skolens kontor 
Mandag den 11. april 1988.

Husk: Fulde navn og klasse bag på papiret.

Tegningen, symbolet skal få andre til at tænke på:

RUNDHØJSKOLEN - LEG - UNDERVISNING ELLER

FAN TAS I/KREAT IV ITET.
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En af de tre vindertegni nger vil blive brugt, efter at en pro
fessionel reklamemand har rentegnet tegningen. Samtlige teg
ninger vil blive udstillet og præmier vil blive uddelt

Mandag den 25. april kl. 19.oo

samme aften som Forældre- og Lærerforen i ngen og Add it-Rundhøj 
holder generalforsamling.

Alle børn og voksne er velkomne denne aften. Når general forsam
lingen for forældre starter kl. 19.3o, vil der blive vist film 
for bornene imens.

Præmi er: 1. præmie: joggingsæt + loo kr.
2. - : sweatshirt + 5o kr.
3. - : sweatshirt.

Dommerkomi té:
Lærerrådsformand Aase Mosumgaard, 
Skoleinspektor Jørn Skovsgaard, 
Viceskoleinspektør Jørgen Gaarde, 
Formand for FOLF Jonna Andersen 
Elevrådsformand Birthe Holm, 7.a, 
Skolenævnsformand Elly Petersen 
"Randbo", Grafisk formgivning, Knut Randbo.



ADDIT-RUNDHØJ.
Additvej 9, 
Addit 874o Bræd^trup. ’ Tlf. o5 75 42 87.

Hvad er “ADDIT-RUNDHOJ*- det er Rundhojskolens lejrskole, 
Veliggende i landsbyen ADDIT, midtvejs mellem Horsens og 
Silkeborg. Lejrskolen har tidligere været landsbyskole, 
ca. 150 ir tilbage S tiden. “ADDlT-RUhDHØJ' ligger i meget 
naturskønne omgivelser i det niotjydske sbhøjlandskab, og 
omgivet af landsbyens huse og landbrugsejendomme, samt af 
Salten Langso skovdi $tri kt's store skove.

Hvem bruner “ADDIT-RUHDHOd^, * det gør Rundhojskol en, lige 
fra børnehaveklasserne og op til lo.klasse. Den bruges af 
forældre og lærerere, der er medlemmer afforaldre* og 
Lærerforening. Men den bliver ogsi lejet ud til andre, som 
ikke har tilknytning til Rundhøjskolen, for ellers kan Öko
nomien ikke bære.

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE UDLEJES:

VI BIBEHOLDER
DEN GODE SERVICE

A ktivilet
D ejligt
D riverliv 
I nitiøliv 
T ure i skoven

R olige omgivelser
U nges fritidsliv
N ye former .
D onmork
Hele fomilierog klosser 
0 nsker imedekommes 
J o lok-vi vil gerne leje
Skriv bl Rundbejs^ciens konior

1 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

TIL 
klasser 
familier 
grupper

ting 27 29 66 NC.


