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Mens dette skrives, står påskefe
rien for døren, og mens I læser, 
er den forbi. - Jeg vil derfor 
ønske, at alle vil have haft en 
jod påske.

Først vil jeg ønske os alle tillyk
ke med en god skolefest. Det var 
en festlig aften, og det er mit 
indtryk, at børnene morede sig 
godt. Det er muligt, at vi i de 
kommende år vil ændre en del på 
formen for fest. Men én ting lig
ger fast - 
FEST skal der til.

Vi har anskaffet en varmdriksa.uto- 
mat, og den er for øjeblikket ved 
at blive monteret. For det første 
er det en meget bedre maskine med 
gode kvalitetsvarer, og flere 
valgmuligheder, veksleværk m.m. 
For det andet er det vores egen 
maskine, hvor overskuddet kan gå 
til ture, lejrskoletilskud - alt 
det sjove. Derfor må vi inderligt 
håbe, at der ikke sker hærværk el
ler anden ødelæggelse af maskinen. 
Reparationer af den art skal vi 
selv betale, og det vil gå fra o- 
verskuddet.

Pengene til maskinen er skaffet via 
de penge, lærerrådet fik ud af loppe
markedet sidste år - og et lån fra 
FOLF.
Vi håber, at mange vil få fornøjelse 
af maskinen.

Vi er meget spændt på udfaldet af vor 
logokonkurrence - vi håber på stor 
deltagelse.

I den forbindelse skal der herfra ly
de en kraftig opfordring til at del
tage i GENERALFORSAMLINGEN, den 25/4 
kl. 19.Jo - i forbindelse med logo- 
konkürrencens afgørelse.
Mød talstærkt op.

Vedrørende næste skoleår ligger det 
nu fast, at skolen får en centerklas
se mere, således at skolen får i alt 
2 moduler med 2 klasser i hver. Sam
tidig ophører læseklasserne på skolen. 
Men endnu er der meget arbejde for
ude, før vi kan danne os et billede 
af næste skoleår. Men indtil nu ser 
det ud til, at vi kan klare os igen
nem uden de helt store ændringer.

JS.
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Et ev etnt tog teten I et 
andent edes fonsldnemøde.

Ve kunne bane det den med at an.nangen.e møde - de lo eleven, 
fna S.b, som havde tovet oa fon.ætdn.e en nyskabelse - elten l 
live.it fald et fonsøg på et andentedes fonsldnemøde.

Ve Ind ftiede tit fulde dettes løfte. Fonsøget van en see- 
ces. Vi fik tie timen fin undenhotdnlng og ontentenlng, inct. 
tid tit at funsyne sig ved buffeten og også lidt tid tit at 
spise.

klassen havde fondctt sig I gnappen på tne, dei livet hav
de de te S opgaven.

Statten gik med band og sangenlnden, det ko.lt og fyndigt 
pis s entenede os fol klassens lænene på melodien "Fna Engeland 
til Skotland". - Velmed val Istetne sat på plads. - Ve vat 
selv følgelig i nv i te te t med, med anden betinget se af , at de ikke 
blandede s cg, føn de. f i k tov.

Kl a s s e g luppen gav dem dog tov, men kun fon en kont stand, 
så vi kunne få en plove på tsne tues samspil med klas sen - sådan 
helt konktet på tnommel, tniangel cg peieusslon. Vanskgtuppen 
piovede os i diktat, fontatte. om de sknlfttlge øvelsen og anbe
falede visse fanbedn inge t c undetvöncngen. - Matematckg ■suppen 
indledte o tienten ingen med et lille situationsspdt fna en time 
c<} fontatte dele, f ten mene. setløst om andenvlsningens indhold, 
lysk- eg enge tsk-g luppe me benyttede ftlp-oven og båndoptaget 
fon at give et indtank af de spnogtlge fstdighedet, det et ved 
at tilegne, sig, mens o nientenlngsg tappen med åben mdktofon hav
de fotetaget en nundspøtge l klassen om elevens opfattelse a 
samt) ynd s fagene.

Endelig f antal te. emneuge- og l e j ns ko t eg tappen om klassens 
btag af emneagetne, den blandt andet han tesaltenet i en video
film. Ven vat dug Ikke, helt fstdlg, så vi fik kan et titte, 
handtingsmsttet glimt.

Sådan kan det også gøtes, så et fcnsldnemøde bllvet en 
oplevelse, ud oven de t ssdvantige.

J o N i. e. t s e. n, 
en a de. heldige fotå'idte.

live.it
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F 0 R Æ L D R E og L Æ R E R F 0 R E N I N G E N 

generalforsamling

Herved indkaldes til foreningens årlige generalforsamling

Mandag den Ä1' april kl. 19.3o

på skolens 1 ærervære1 se.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og■stemmetæl1ere

2. Beretning fra foreningen

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Beretning og regnskab for stiftelsen Addit/Rundhøj

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

7 . Valg af 3 styrelsesmedlemmer til Ad d i t/Ru n dh ø j

8 . I ndk omn e fors 1 ag

9. Even tuelt

Som medlem af forældre- og lærerforeningen vil man have adgang 
mod forevisning af medlems bevis (g i rok v i t te ri n g ) for 1 986/87.

Vedr. punkt 8:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indgives til formanden Jonna Andersen, Næs byvej 1 3 , 8270 Højbjerg 
en uge før mødet, d.v.s. senest den april 194^

Med venlig hilsen
Bes ty reis en

Foreningen vil servere en kop kaffe ved mødet.
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HUSK
LOGO-

kONKURRENCEN

Når generalforsamlingen for forældrene starter vil der blive vist film 
for børnene.

ADDIT RUNDHØJ
LEJRSKOLE UDLEJES:

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

I 
WEEKENDS 
UGER 
DAGE

R olige omgivelser
U nges fritidsliv
N ye former 
D anmark 
Hele familier og klasser 
0 nsker imedekommes 
J a tok-vi vil gerne leje

TIL 
KLASSER 
FAMILIER 
GRUPPER

Skriv tit Rundhejskolens kontor eller ring 27 2966 NC.



Nævnets poster.

1. april tager vi fat på det tredie år i denne nævnsperiode og 
har i den anledning foretaget ny konstituering. Selv om alle ta
ger deres tørn, er der nogle poster, som er tungere end andre, 
og vores forretningsorden har taget højde for, at ikke samme per
soner skal bestride netop disse poster i en hel periode. Pr. 1. 
april præsenterer vi os således:

Formand Inge Daugaard (tlf. o6 14 15 5o) 
Næstformand Jess Mou Andersen (tlf. 06 11 25 53) 
Sekretær Elly Petersen (tlf. 06 14 57 lo)

I første blad efter sommerferien vil vi oplyse om klasserepræ
sentanter.

Der må være en grænse.

Krjminalpreventivt Råd har via Skole og Samfund udsendt en pjece 
med ovenstående tekst. Nævn og kommissioner opfordres til at ud
dele pjecen i forældrekredsen. Der tales an det vigtige i at ta
le med sine børn, om at drage børnene med ind i beslutnings- og 
planlægningsprocesser. Ud fra den betragtning har vi valgt at 
uddele pjecen til alle elever og håber, den vil blive vel mod
taget i hjemmene. At børn og voksne kan tale sammen er mere end 
nogen sinde af stor værdi-.
Regler, især for omgangsform, er irriterende - men praktiske. 
Men uden at forstå reglerne bliver de ikke alene irriterende, men 
også umulige at følge, og her er samtalen børn og voksne imellem 
nok det bedste værktøj.

(■■OLF/ADDIT.

Herfra skal der lyde en opfordring til at deltage i generalfor
samlingen den 25. april. Her er lejligheden til at møde hinanden 
og evt. selv deltage i debatten. Vi har alle stor indflydelse på. 
Hvem der repræsenterer os i skolens hverdag, eneste betingelse er 
at møde frem.
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Kan det passe?

Ved at kigge tidligere blade igennem kan vi konstatere, at gen
nem de sidste 4 år har der kun været 4 indlæg fra læserne.
Vi minder om, at bladet kan bruges af alle, forældre-elever-læ- 
rere og efterlyser indlæg. Med faste "skribenter" kan vi selv
følgelig være helt sikre på, at bladet bliver, som vi selv vil, 
men ærlig talt også lidt ensidigt - og måske også lidt kedeligt 

Altså - har du noget på hjerte, så er her et forum, du kan bru
ge.

Elly Petersen.

Ps. Nu 5 indlæg - det er glædeligt.

IKKE nævnsnyt, men egen kommentar!
Selverkendelse er en god ting.
Med store fakter bliver vi løbende orienterede om politiker
nes bestræbelser for at gøre folkeskolen bedre og at resul
taterne nærmest er uovertrufne. Hvor befriende for en (lidt 
kritisk) interesseret forælder at erfare, at samme folke
skole ikke anses egnet for politikernes egne børn.
Man må håbe, at det ikke er alle folkevalgte, der dropper 
den skole, der arbejdes så hårdt for.
Men alligevel: det var befriende og tankevækkende.

Elly Petersen.
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Ferieplan for skoleåret 1988/89:

Sommerferie 
Efterårsferie

(lørdag den 18. juni 1988) - søndag den 7. august 1988

lørdag den 15. oktober 1988 - søndag den 23. oktober 1988
Juleferie
Påskeferie

fredag den 23. december 1988 - søndag den 8. januar 1989 

lørdag den 18. marts 1989 - mandag den 27. marts 1989
St. Bededag
1. maj
Kristi Himmelfartsdag
Pinseferie

fredag den 21. april 1989

mandag den 1. maj 1989

torsdag den 4. m«j 1989

lørdag den 13. maj 1989 - mandag den 15. maj 1989
Grundlovsdag
Sommerferie

mandag den 5. juni 1989

lørdag den 24. juni 1989 - (søndag den 13. august 1989)

De nævnte dage inklusive.


