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2
ind i skolebestyrelserne, skal

tage vare på vore fælles børn

og vor fælles skole. De skal også
regne med, at det, som skolen gi

ver børnene, skal bruges i et ukendt fremtidssamfund, som stil

ler ukendte krav ti], medlemmerne.

Vi kan derfor ikke bruge vore eg
ne skoleerfaringer til ret meget.
Vi professionelle henfalder ofte

til at betragte vore aktiviteter
Målsætning.

Lærerrådet og skolenævnet har

besluttet at sætte en målsæt
ningsdebat for Rundhøjskolen
igang. Formålet er at forbere
de os alle på den øgede forældreindflydelse, som den nye

skolelov medfører.
Vi kan ligeså starte nu endnu

inden loven er vedtaget; for
det er klart, at uanset hvor

dan loven udformes i detaljer
- ja så bliver det nødvendigt

med en mere forpligtende sam
tale mellem forældre, profes

sionelle og elever. Det, som
fremtidens skolebestyrelse ved

tager, vil være betydelig min

dre bundet af love og paragraf
fer end de beslutninger, som

nutidens skolenævn træffer.
Som forældre er vi tilbøjeli

ge til at focusere stærkt på

vore egne børns individuelle

forhold, og som ikke-professionelle har vi næsten kun vore eg
ne skoleerfaringer, som målestok
for det, som sker i skolen.

Men de forældre, som vælges

som indlysende og selvbegrundede,

og ofte forveksler vi vore egne
faglige interesser med børnenes

interesser.
Begge parter - forældre og pro

fessionelle - må finde hinanden
i en dialog, og begge gør nok klogt

i at lytte til sagens hovedper
soner børnene.

Vi har startet arbejdet her med
mødet for klasserådene eller kon

taktforældrene, om man vil, d. 7/2.

Vi har sat de ældste elever igang
med en konkurrence "Rundhøjskolen

år 2000". Vi forsætter med dialog

spil og debat i klasserne i for
året, og til september mødes klas
serådene igen.
I løbet af efteråret håber vi,

at vi kan præsentere en målsæt
ning, som fortæller hvad vi på
Rundhøjskolen gerne vil være kendt
for.
Indtil da vil yi opfordre jer til

også at bruge bladets spalter i
debatten. Vi glæder os til alle

de mange indlæg i debatten.

RUNDHØJ
SKOLEN
- et godt tilbud
også i dinfritid ,

NYT

BLAD.

Dette flotte blad er blevet husstandsomdelt i Rundhøjområdet

i løbet af de sidste uger.
Bladet er blevet til for at skaffe opmærksomhed omkring de

mange aktiviteter, der dagligt er i gang på Rundhøjskolen

efter skoletid.
Og der foregår meget. For børn, unge og voksne. Om eftermid

dagen og om aftenen. Til trods for, at tilbudene er mange og

gode, har vi en fornemmelse af, at der måske kunne igangsæt
tes andre og utraditionelle tilbud for brugerne af Rundhøj

skolen .
Skulle du gå med tanker og ideer om dette, hører een af de

ansvarlige for foreningerne eller afdelingerne meget gerne

fra dig. Brug telefonlisten forrest i bladet.

Er bladet af uforklarlige grunde ikke nået ud til jeres hjem,
skyldes det en fejl fra vores side, og man kan blot sende sit
barn på skolens kontor for at hente et eksemplar.

Til sidst.

En stor tak til de mange drenge og piger, som har hjulpet os
med at få bladet bragt ud. Der gjorde I skolen en meget stor

tjeneste.
Ole Akjær.

Jørgen Gaarde.

Vi skal desværre igang med at skrive projekt, så PIGEGRUPPEN
stopper 1. marts - efter kun 3 måneder.
Vi har diskuteret og lavet mange sjove ting sammen. Det har

været lærerigt, inspirerende og til gensidig glæde for os og
pigerne, og vi anbefaler varmt ideen at lave en pigegruppe.

Inden vi forlader Rundhøjskolen og området takker vi speci
elt pigerne og Rundhøjskolen for det gode samarbejde - det

har været en dejlig tid.

Hej - Hej
Charlotte

og

Jette.

Her sidder vi igen. Alle sammen samlet.
Her sidder vi igen, rundt om det store sorte bord.
Her sidder vi igen. Den største af os alle sidder
og gør sine lunger til en stor sort plet.

Her sidder vi igen. Spiser den nylavede mad.
Her sidder vi igen. Pjatter, diskutere og har det skægt.
Her sidder vi igen. Optager os selv på video og tager
en masse bil leder.
Her sidder vi igen. Den grønlandske student sidder
og snakker med sin blide stemme.
Her sidder vi igen. Papegøjen pjatter og er altid i
godt humør.
Her sidder vi igen og vil bare sige: Vi har haft det
skægt, og vi ville ønske, det ikke ville holde op.
Her sidder vi igen, ser op til den snart kommende
Weekend, hvor vi skal lave skæg, fis og ballade.
Men snøft, efter weekend'en er det hele slut "SNØFT".

Jeg ser dig om natten,
jeg ser dig om dagen.
Du er så fjern,
at jeg ikke kan nå dig.
Jeg elsker dit tøj,
jeg elsker dit udseende,
du er bare så sød.
Du har de kønneste blå øjne.
Du har det kønneste lille smil.
Du er bare så skøn.

Mange kan ikke lide dig,
men kan bedre lide dine venner.
Men for mig er du alt.
Den pæneste, den dejligste, den bedste.
Jeg vil aldrig glemme dig.

IN uavxiwiT
FARÆt-

Hvor ville jeg gerne
turde sige min mening.
Hvor ville jeg gerne
turde gå i det tøj, jeg kan li1.
Hvor ville jeg gerne
turde gøre, hvad jeg har lyst til.
Hvor ville jeg gerne
turde være mig selv.

C

NYT FRA ELEVRÅDET!!!!!

SKOLEN
ER
VORES

I elevrådet på skolen er vi for tiden i gang med en
kampange for at stoppe hærværk.Det hele går ud på
at eleverne -v.h.a. pjecer,plaka ter,kli stermærker,
m.m.-vil prøve at få udgifterne til reparationer af
hærværk til at falde. På den måde bliver der nogle
penge i overskud,som eleverne kan være med til at
bestemme over.
Kunne det ikke være fedt hvis vi havde 5 eller
10 tusinde kroner,som vi f.eks. kunne holde alle
tiders SKOLEFEST for?Eller til noget helt andet,
bare det’kommer ALLE elever på skolen til gode,
for det er jo også os ALLE SAMMEN ,der skal hjælpe
hinanden med at stoppe det.
SKOLEN ER DIN.Hvorfor dog så ødelægge sine egne
tingll’den sidste ende er det jo alligevel dig
selv der kommer til at betale....
NEJ,LAD OS HELLERE STÅ SAMMEN OG VISE AT
VI GODT KAN FINDE UD AF AT PASSE PÅ VORES TING!

Med mange hærværkshilsner og
håb om et eodt resultat:

FOLF - konkurrencen.
Vinder af konkurrencen om at blive FOLF-medlem nr. 200 blev:

Birte og Flemming Hjortkjær.

Tillykke.

Præmien: en flaske rødvin + en pose slik er overrakt af forkvinde Jonna An

dersen.
Vi fik i alt 9 nye medlemmer ved kampagnen, og FOLF har nu 201 medl. - og

dermed er foreningen for første gang over 200 medl..
Jørgen Hoffmeyer.

HUSK - HUSK

Torsdag 2-3 TEATER

HUSK - HUSK

ADDIT RUNDHØJ

Brug Addit Rundhø] til ugekurser, week-end kurser, stævner
familiesammenkomster, ja mulighederne er mange.

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

11972 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.

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

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.

Adr. ADDIT-RUNDHØJ,
Additvej 9,

Vedr. udlejning henvendelse til

Addit 8740 Brædstrup.

skolens sekretær........... tlf. 06 27 29 66.

Tlf. 05 75 42 87
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Mandag den 2o.2. mødtes 3 af skolenævnets medlemmer med
lærernes pædagogiske udvalg. Formålet var at tage hul på en

målsætningsdebat for Rundhøjskolen.
For at få så mange forældretilkendegivelser som muligt beslut
tede vi at opfordre alle klasseråd til - inden sommerferien at afholde forældremøder i klasserne. Der vil blive udsendt en

opfordring til alle klasserådsrepræsentanter.
Ideen med møderne er at anvende "dialogspillet", som forældre-

og lærerforeningen har indkøbt. Spillet blev afprøvet på mødet
med klasserepræsentanterne den 7.2., og vi har kun fået positi

ve tilkendegivelser om spillet.

Efter sommerferien vil skolenævnet og pædagogisk udvalg prøve
at samle de mange kommentarer fra klasserne og holde endnu et

møde med klasserådsrepræsentanterne i begyndelsen af september.

Inge Daugaard.

Som tidligere nævnt i dette blad, var nævnet vært ved et arrangement med klas
serådene. Primært for at formidle de oplysninger, som p.t. foreligger omkring

den nye skolestyrelseslov, men også for at søge en bredere kontakt til vort

bagland (forældrene).
Det var en herlig aften. Stort fremmøde (over 50) og en bemærkelsesværdig god

og engageret stemning. Vi fik introduceret DIALOG-spillet, som blev meget po
sitivt.
Klasserådene er nævnets nærmeste forum, og vi ser frem til nye gode arrangemen
ter.
Elly Petersen.

