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mindst én lærerstilling.
Heldigvis er der andre ting at

tænke på end timenedgang og der
af følgende lærerafsked. Skole
festen er afviklet, og det er

en glæde, at så mange børn har
givet udtryk for begejstring for

festen. Selv om mikrofonanlægget
endnu engang gjorde knuder, og

vore stemmer ikke var meget værd
dagen efter, ja så var det skægt
Så er foråret kommet til Landet

at spille teater for Jer, og har

og med det travle tider for os

I moret jer J så godt som os, så

på skolerne. Det er planlægnin

har det været hele umagen værd.

gen af kommende skoleår, som i

Foran os venter forårskoncerten,

første omgang trænger sig på.

og til den tid har det bedagede

De dalende elevtal, som nu for

mikrofonanlæg været til endnu et

alvor kan registreres i de sto

eftersyn.

re klasser, skaffer os mange grå

Genralforsamling

hår. Endnu et år kan vi regne

Som det ses andetsteds i bladet

med uændret klassetal; men der

er der generalforsamling i FOLF

er så få børn i to af skolens

og i Additstyrelsen mandag d.

klasser, at en klassesammenlæg

24/4. Jeg vil kraftigt opfordre

ning meget hurtigt kan blive

alle til at møde op og være med

aktuel. Nuvel, det ser ud til

til at vælge bestyrelserne. Der

at vi slipper med skrækken i

gøres heri et arbejde, som giver

det næste år, og vi må så håbe,

skolen og børnene fantastisk me

at den stigende søgning; vi hel

get. Udover den tilfredsstilelse

digvis også oplever, vil komme

der ligger heri, får de forældre

de to truede klasser til gode.

der deltager i arbejdet et nært

Men iøvrigt koster de små klas

forhold til deres børns skole.

ser som nu rykker ind i overbyg

Vi kan ikke undvære hinanden; så

ningen os mange timer, som vi

vel mødt d. 24.

ellers skulle bruge til valg

Iøvrigt kan jeg som fodnote nævne

hold 10.kl. mm. Så vi må lægge

at vi arbejder på at få fremstil

hovederne i blød for at bruge

let nogle flotte T-shirts i god

de få timer bedst muligt. Ned

kvalitet med skolens logo til

gangen i timetal får også kon

salg her i foråret. Prisen bli

sekvenser for personalet, vi

ver ca. 50 kr, vi glæder os til

må regne med en nedgang på

at se bluserne.

FORÆLDRE

og

LÆRERFORENINGEN

GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til foreningens årlige generalforsamling

Mandag den 24. april 1989 kl. 19.30
på skolens lærerværelse.

DAGSORDEN

1.

Valg af dirigent og stemmetællere

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 Addit/Rundhøj

8.

Indkomne forslag

9.

Eventuelt.

Som medlem af Forældre- og lærerforeningen vil man have ad
gang mod forevisning af medlemsbevis (girokvittering) for 88/89.
Vedr. punkt 8:

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor

samlingen, skal indgives til

formanden Jonna Andersen, Næs

byvej 13, 8270 Højbjerg, en uge før mødet, d.v.s. senest den
17. april 1989.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
Foreningen vil servere en kop kaffe ved mødet.

ADDIT RUNDHØJ

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

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.

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,

Add i tvej 9,
Vedr. udlejning henvendelse til

Addit 8740 Brædstrup.

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

Tlf. 05 75 42 87
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I week-enden den 31/3 - 2/4 havde Rundhøj Blæserne besøg af
et sjællandsk skoleorkester fra Tølløse. De var 9 blæsere og

deres dirigent. Sjællænderne blev indkvarteret hos forskelli
ge orkestermedlemmer her. Om lørdagen spillede vi i ca. 6 ti

mer med rimelige pauser.

Lørdag aften havde vi kammeratskabs

aften på skolen. Der blev vist en masse sjove sketches. Søn
dag spillede vi ca. 4 timer og vi afsluttede week-enden med

en åben orkesterprøve for forældre og bekendte. Det er menin

gen, at vi senere skal på genvisit hos sjællænderne. Søndag
eftermiddag rejste de hjem med Kalundborgfærgen. Vi havde
haft en herlig week-end.

Jon og Nikolaj.

Den 30. september fejrer Rundhøj Blæserne sit 15-års jubilæum
med en stor koncert for gamle og nuværende orkestermedlemmer,

ligesom vi skal have jubilæumsfest sammen med forældrene.
I efterårsferien skal orkestret en tur til Finland, hvor det
skal spille på forskellige skoler i Åbo.
Kom og spil med - ha'det sjovt.

Interesserede kan melde sig hos Ebba Hartmann.

Den 24/4 89 afholdtes Folfs generalforsamling, hvor også
styrelsen fra Addit-Rundhøj aflagde beretning og regnskab.

Man kunne melde om et rimeligt godt år, både hvad angår
udlejning og vedligeholdelse. Den -største post på vedlige
holdelseskontoen i 88/89 var nok udskiftning af olietank
efter krav fra Brædstrup kommune. Ellers har der været for

nyelse og supplement af service, samt en udskiftning af be
plantningen ud mod vejen.

Det er en ældre bygning, og styrelsen må nok påregne større

reparationsarbejder i de kommende år.
Efter generalforsamlingen ser Addit-Rundhøjstyrelsen sådan ud:

Karsten Pedersen,

Inger Bruhn,

Søren Glavind-Kristensen,
Kirsten Greve,

Grethe Brændgaard,
Ebba Hartmann,

Jørn Skovsgaard.

Styrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

Med venlig hilsen
Elly Petersen,

Referent.

ADDIT RUNDHØJ

Brug Addit Rundhøj til ugekurser, week-end kursar, stævner
familiesammenkomster, ja mulighederne er mange.

I stueetagen: Hall, toilet, pejsestue, spisestue.
2 værelser, kokken og bryggers.

I 1972 købte Forældre- og Lærerforenin
gen og Rundhojskolen den tidligere sko
le i Addit.
Formålet med anskaffelsen af Addit
Rundhaj - som stedet blev dobt - var og
er stadig at give Rundhojskolens elever
og lærere mulighed for at komme på lejr
skole i et naturskönt område.
Dette er i allerhøjeste grad blevet opfyldt,
idel Addit ligger midt i en helt fantastisk
smuk natur i det midtjyske søhøjland, ■
ca. 25 km. vest for Skanderborg. Et op
hold i Addit Rundhoi giver således man
ge muligheder for ekskursioner i den
smukke nalur. Som led i udbygningen af
Rundhojskolen som lokalt kulturcenter
er Addit Rundhaj således et særdeles
godt aktiv. Addit Rundhoj er nu en
selvejende institution. Den har i årene
lobende gennemgået en modernisering,
så den fremstår som en meget velholdt,
hyggelig og veludstyret hytte, der gor
den velegnet til week-end ophold tor
familier eller grupper.

1: sal: 3 værelser, lederværetse 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.Dognophold............... kr. 920.-

Ugeophold (7 døgn) kr. 4.400.Ugeophold
(sommerferie)......... kr. 3.800.Addit Rundhoj har køjeplads
til 24 og kokkenservice til
30 personer.

Adr. ADDIT-RUNDHOJ.
Additvej 9,

Vedr. udlejning henvendelse til

Addit 8740 Bridstrup

skolens sekreter............ ttf. 06 27 29 66.

Tlf. 05 75 42 87
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Mandag den 17/4 havde foreningen SKOLE OG SAMFUND indkaldt
til et stormøde om den nye skolestyrelseslov, hvor 3 perso

ner fik lov at komme med oplæg:
HEINO BENTZEN, formand for Skole og Samfund.
Foreningen mener, at forældrene med den nye skolestyrelses

lov vil få mulighed for større indflydelse i skolen, men at
det vil ske i et meget nært samarbejde med det pædagogiske

råd, som vil komme til at erstatte lærerrådene. Fremover vil
det være byrådene, der er den nye arbejdsgiver. De lokale

vejledende retningslinier skal udarbejdes af skolebestyrel
sen efter høring af såvel lærere som leder. Angående skole

valg for den enkelte elev mener foreningen, at såvel børn som

forældre har brug for et tilhørsforhold til den lokale skoleogså for at medvirke til at skabe en børnekultur for netop

deres lokalsamfund.
MARTIN RØMER, formand formand for Danmarks Lærerforening.
Gav udtryk for at lærerne ikke har været inddraget nok i ar

bejdet omkring lovforslaget. Han mener, loven er udtryk for

"central økonomisk styring og lokalt slagsmål." "Vi går ud

fra et finpudset system til ét uden sikkerhedsnet". Lovgiv
ningen burde have taget konkret stilling til mange flere

punkter, bl.a. for at sikre en ensartet skolegang over hele
landet, således at skoleskift kan foregå uden større proble
mer. Lærerne mener, det er i orden, at forældrenes rolle
styrkes, men er utilfreds med, at det nye pædagogiske råd

kun får udtaleret.

BIRGIT DARR, formand for skolelederne.
Udtrykte stor tilfredshed med, at skolelederens rolle bliver

mere synlig, men synes, det er en dårlig ide med en åremåls
ansættelse - det kan bevirke, at vi får svage ledere. Hun hå

ber, at loven vil give mulighed for forenkling af det admini

strative arbejde ved en decentralisering til hver enkelt sko
le, men er spændt på, i hvilken udstrækning de lokale politi
kere vil og tør decentralisere. Hvis forældrene vil og tør
(og vil tage sig tid til), kan de få stor indflydelse, men de

skal primært træffe principbeslutninger og ikke dvæle for me-

9
get ved detaljerne.
Lærerrådene har hidtil været et fornemt forum for pædagogi
ske diskussioner, og lederne har deltaget som menigt medlem.
I de nye pædagogiske råd har det været diskuteret, om leder

ne skulle være formand, men det virker ikke hensigtsmæssigt
at være formand for et råd, som skal rådgive formanden (le

deren ) .

Lederne ønsker fremover at være synlige, kreative ledere un
der påvirkning fra forældre, elever og lærere.
På grund af tidnød blev der desværre ikke plads til nogen væ
sentlig debat. Et enkelt skolenævnsmedlem gav dog udtryk for

nogen utryghed omkring de manglende formelle retningslinier

hun var bange for, at børnene kan blive kastebold mellem for
skellige holdninger. Hun mente, at der i forældrene er indbyg

get en vis form for konservatisme (vi sammenligner med voree
egen skolegang), og at såvel lærere som forældre har stort
behov for en indbyrdes dialog samt påvirkning fra deres re
spektive "baglande".

Lovforslaget til den nye skolestyrelseslov skal til andenbe
handling i folketinget i maj.

Inge Daugaard.

/o

Skolenævnet har på sidste møde lavet en ændret fordeling

af npvnets poster for det kommende år;

Sekretær: Lis Vinge Madsen

Blad: Elly Petersen
Næstformand? Jes Mou Andersen
Formand: Inge Daugaard

Øvrige medlemmer: Dorothy Eliasen
Husk at alle forældre er meget velkomne til at kontakte
nævnsmedlemmerne, hvis de har noget på hjerte.

På sidste nævnsmøde var det
store punkt reklamer. Hvad me

ner vi om den stigende sponso

rering af f.eks. vore børns

lejrskoler? Skal børnene have

lov til ubegrænset at indsamle

reklamer? Kan vi fremover "leve"

uden sponsorering eller er vi
nødt til at acceptere, at det

p.t. er måden at få "ekstrapenge"
til skolen på? Hvor går grænsen?

Vi tog hul på debatten, men nåede
langtfra til nogen konklusion.

Vi vil meget gerne høre nogle
forældrekommentarer og vil bl.a.

drøfte videre i forbindelse med
et kommende debatemne om vores

legrskolepolitik.

Inge Daugaard
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RUNDHØJSKOLEN

UNGT TØJ
ARKÆLOGI
MOTO/CROSS
FOTO
MOTION/S TYRKE
KNALLERT KØRESKOLE
MUSIK/SAMSPIL
REJSEFORBEREDELSE
FRANSK

PORCELÆNSMALING
MODELBYGNING
DRAMATIK
DYREPLEJE
BOOGIE-CASTING
DANSK/MATEMATIK
TRÆSLØJD
SPÆNDENDE MAD
TYSK

7 - 14 ÅR

TEATER/FILM ----- .

— INTERESSE
GRUPPE

FOREDRAG

STUDIEKREDS

BORDTENNIS
DART
BILLARD
FILM
WEEK-ENDS
FOREDRAG
FEST
"HYGGE"

FOLF

MADLAVNING
GYMNASTIK
FORMNING
8 - 18 ÅR

18 ÅR..................... ?

AFTENSKOLE

25........................... ÅR?

GYMNASTIK
SYNING

FORÆLDREOG LÆRERKOR

RUNDHØJ— BLÆSERNE
7 - 12 ÅR

— FRIVILLIG MUSIK

