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Om forældrearbejdet
Det er generalforsamlingernes 
tid, og der har indenfor den 
allerseneste tid været gene
ralforsamling i forældreorga
nisationer både i det nære og 
det lidt fjernere.
For at starte i det fjerne vil 
jeg omtale generalforsamlingen 
i organisationen "Skole og 
samfund" for Arhus amt. Orga
nisationen "Skole og samfund" 
er den landsdækkende forældre
organisation, som bl.a. arran
gerer kurser og andet oplys
ningsarbejde for forældrere
præsentanterne i skolenævnene. 
Det er en vigtig interesseor
ganisation, som bl.a. har pos
ter i ministerielle udvalg, og 
som på mange planer bliver lyt
tet til.
Derfor er det lidt skræmmende, 
at der til generalforsamlingen 
kun mødte 90 af hele amtets 
forældre op. Det er en klar til
bagegang i forhold til tidlige
re år, og hvis udviklingen fort
sætter, bliver der tale om en 
svækkelse af forældrenes ind
flydelse på udviklingen af sko
lens rammer, herunder lovgiv
ningsarbejdet.

Jeg vil håbe, at der er tale om 
en "enlig svale".
Fra vor egen verden
Det er med glæde, at jeg kan kon
statere, at det ikke kneb med 
fremmødet til vor egen general
forsamling og heller ikke med 
lysten til at stille op til sty
relserne. Vi siger velkommen til 
de nyvalgte, og vi kan roligt lo
ve, at der venter mange spændende 
krævende og forhåbentlig fornøje
lige arbejdsopgaver.
Desværre må også tage afsked med 
de, som havde ønsket ikke at gen
opstille. Vi letter på hatten og 
siger en stor tak for jeres ind
sats i dette vigtige arbejdsområ
de .
I almindelighed skal der ikke gø
res forskel - enhver indsats stor 
eller lille er velkommen og bliver 
mødt med vor taknemmelighed. I år 
må der dog gøres en undtagelse, 
idet jeg vil rette en særlig tak 
FOLF's John Mørch og til Addit's 
Niels Cramer, som begger træder 
ud af arbejdet da de ikke længere 
har børn på skolen.
John Mørch har været aktiv i fle
re sammenhænge - altid hjælpsom 
og vi vil især huske ham for ind
satsen for skolens blad.
Med Niels' farvel er en epoke i 
Addit's historie forbi. I Niels' 
formandstid har Addit konstant 
kunnet notere fremgang og for
bedringer. Niels har haft et fast 
greb om tingene, og ved hans af
gang er hytten i perfekt stand. 
Det er op til os at bevare stan
darden. TAK FOR DÅDEN I



3

LOGO KONKURRENCEN.

Christine 5a.

Hans 9b.

Allerførst: Tusind tak for de 
mange virkelig gode forslag til 
hvordan skolens nye LOGO skal 
se ud. Vi fik ca. 70 tegninger. 
Dommerkomiteen har haft deres 
problemer med at finde de tre 
bedste, idet mange havde for
tjent at vinde.
På POLF og A/Rs generalforsam
ling d.25 april blev vinderne 
afsløret. Og de blev som følger: 
I.præmie Christine Andersen 5a, 
2.præmie Hans Kock 9b, 
3.præmie.Brian Petersen 3b.

I den kommende tid vil grafisk 
designer Knut Randbo arbejde 
videre på et af forslagene, så
dan at vi evt. kan præsentere 
LOGOets endelige udformning in
den sommerferien.

Endnu engang mange;tak for jeres 
store arbejde med konkurrencen 
og et stort tillykke til de tre 
vindere.

Jørgen Gaarde.
Brian 3b
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Forældré-og Lærerforeningen

Den årlige generalforsamling i Foraldre- og Lærer
foreningen fandt sted mandag d.25.april.
Efter at beretningen var oplæst og godkendt, regn
skab og budget forelagt og godkendt,kom vi til den 
spændende del af aftenen; nemlig valg til FOLF's 
bestyrelse. Der var mange,der var villige til at 
lade sig opstille,og det betragter vi som noget 
positivt. Efter kampvalg ser bestyrelsen for det 
næste år således ud:

Formand: 
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
I øvrigt:

Fra ledelsen:
Fra lærerrådet:

' Suppleanter:

Jonna Andersen 
Sonja Pedersen 
Jørgen Hoffmeyer 
Else Jægersdorf 
Stefan Rothe 
Birte Ruby 
Jørgen Gaarde 
Ulla Jordhøj 
Per Graversen 
Steven Kadin
Vibeke Krog Pedersen

Som revisorer valgtes med klapsalver Peter Pedersen, 
Vagn Jensen og Elly Petersen;(suppleant).

Vi måtte tage afsked med fire "gamle" bestyrelses
medlemmer: John Mørch, Bente Hansen, Bodil Skovgaard 
og Birgitte -..Johansen. De har hver især gjort et godt 
stykke arbejde for foreningen, og det;skal de hermed 
have mange TAK for.

Venlig hilsen

Jonna Andersen.



for skolens 4.-5.'1. ßd.

Husk at holde t/ije oned 
opslag pd ganger og 
kom sd der. offer og dans 
med dine venner.

FOIF. ' .

Den nye ADDITstyrelse vil blive-præsenteret efter 
KONSTITUERENDE MØDE.

ADDIT-RUNDHØJ,
Addi tvej 9,
Addit 874o Brædstrup. Tlf. 05 75 42 87.
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7-punkts-programmet.
Foråret er over os, skønt der i skrivende stund endnu 

er nattefrost og snevejr.
Jo mere kraft, der er i solens stråler, jo mere ener

gi får vi alle til at gå i gang med nye og spændende opga
ver .

En af de glædelige begivenheder i dette skole-forår 
er, at alle Rundhøjskolens ansøgninger til 7-punkts-program- 
met har fået positivt svar.

Det drejer sig om:
1. penge til gennemførelse af emneugerne,
2. 5 ugentlige timer til forarbejdet med henblik 

på oprettelse af et "lokalcenternævn",
3. forsøg på mellemtrinnet med en bedre udnyttelse 

af skolens faglokaler,
4. forsøg med flere dansktimer på 3.-1!. klassetrin.

De n indsendte 5. ansøgning om "Rundhøj oplysningsfor
bund" er blevet "henlagt", da den skal integreres i en kom
mende ansøgning om oprettelse af et "lokalcenternævn".

Det tegner til mange spændende opgaver, som forældre 
og lærere her skal arbejde sammen om.

Stengården.
Der er en ny spændende udvikling omkring Stengården, 

idet kommunen har tilbudt at udleje lokalerne i bondegår
den til projektet. Forudsætningen er, at der dannes en for
ening af borgere (^repræsentantskabet), som kan stå som le
jere. Der bliver i øjeblikket arbejdet på udformningen af 
lejekontrakten, og man håber at kunne overtage lokalerne i 
det tidlige efterår.
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Skolefritidsordning.
Ved skoleårets start bliver der altid fra mange for

ældre udtrykt et stort ønske om pasningsmuligheder - før 
og efter skoletid.

Der er nu fra skolen afsendt et brev til skolevæsenet 
angående oprettelse af en•fritidsordning. Det har hidtil 
været anset for så godt som umuligt at finde plads til en 
sådan ordning, men fantasien har som bekendt ingen græn
ser, og der er udtænkt en plan, som kunne gøre det muligt 
at flytte om på nogle aktiviteter og nyindrette et faglo
kale. Vi krydser fingre for en positiv behandling og nogle 
økonomiske tilskud.

Med venlig hilsen

Inge Daugaard.



TORSDAG, den 5. maj 1988 kl. 18.39 

i RUNDHØJHALLEN

Eleverne synger, spiller og viser teater.

Forældre- og lærerkoret synger.

NYTl UDSTILLING AF FÆRDIGE ELEVARBEJDER I SLØJD

FORMNING OG HÅNDARBEJDE '(kl. 18.3o til kl. 19.oo)


