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PP-nyt
FERIER OG FRIDAGE

Det kan måske være klogt i for
længelse af, hvad jeg skrev i 
sidste nummer af bladet, at re
petere de fridage, vi har i 
resten af skoleåret.
Altså: 
St.bededag - 
Majdag
Kr.himmelf.- 
Pinseferie - 
Grundlovsd.- 
Sommerferie-

Nyt skoleår-

fr.25.april 
to. l.maj 
to. 8.maj 
17.-19.maj 
to. 5.juni 
10.21.juni

ma.11.aug.

SKOLEFES TEN 

løber - som omtalt - af stabe
len d. 14. april. Den bliver 
som sædvanlig et af skoleårets 
højdepunkter. Som noget nyt 
vil vi lade 8.-lo.klasserne 
holde diskotek i musiksalen. 
Men ellers venter vi stort be
søg af hele familien den dag. 
Billetsalg og smørrebrødsbe- 
stilling hos klasselærererne 
i ugen efter påske.

SØNDERVANGS SKOLEN

har indeklimaproblemer. Det 
har medført, at 114 elever ef
ter forældrenes ønsker skal ha
ve undervisning på andre skoler.

På Rundhøjskolen kommer der 2 
hold: Fra 2.klasser bliver 22 
elever anbragt i lokale B5 kl. 
10-14 hver dag, og 24 elever ■ 
fra 5. klasser skal have til 
huse i B2, når der er plads. 
Vi vil naturligvis tage godt 
imod de husvilde, der skal be
tragtes som skolens gæster og 
behandles som sådan. Jeg håber, 
at alle er enige heri. 
Fra skolevæsenet stilles 2 vi
karer til rådighed, og Rundhøj
skolens lærere har lovet at ta
ge visse timer med klasserne, 
hvor det måtte blive nødven
digt.
Det vil i meget få tilfælde 
komme til at gå ud over vore 
klasser. Men jeg håber også 
i den henseende på velvilje og 
forståelse fra elevernes og 
hjemmenes side her på skolen, 
og jeg siger på forhånd tak 
herfor.

DET NYE SKOLENÆVN

træder i funktion d. 1. april. 
Se ellers andetsteds i bladet. 
Herfra skal lyde et hjerteligt 
velkommen til arbejdet og sam
arbejdet. Vi kan fra vor side 
love et loyalt, sagligt og 
fordomsfrit virke til gavn 
for vor fælles sag: børnene 
og deres - og vores - skole.



SKO LEN

Det afgående nævns sidste opgave på mødet den 18/3 var til 
en forandring budget, vel at mærke budget -87. I skrivende stund 
ved vi endnu ikke, hvilket beløb vi har til rådighed i 1986. Vi 
har forlods fået instrukser om, at denne ukendte størrelse givet 
ikke bliver forøget i 1987. 
g Bygnings- og anlægskontoens = vedligeholdelseskontoens be
løb er ligeledes ukendt. Men når det fremkommer (beskåret med ca. 
25 % af det vedtagne beløb i budgetforhandlingerne) er det langt
fra tilstrækkeligt. Det kan man protestere imod, med den viden, 
at skal denne konto forøges, vil der systematisk blive skåret i 
undervisningskontoen. Og prioriteten må nok være undervisning. 
Men dårlig vedligeholdelse er dårlig økonomi og dermed uaccep
tabelt. Her var måske en lejlighed til igen at opfordre til, at 
vi hjælper hinanden med at passe på det, vi har, og her tænkes 
naturligvis først og fremmest på bøgerne. Der er endnu langt mel
lem nutidens budget og fremtidens skole.

Det gamle nævn takker af og kan se tilbage på en begiven
hedsrig nævnsperiode.

På det nye nævns vegne skal lyde en tak for god valgdelta
gelse.

Efter mødet den 18/3 var det nye nævn indkaldt med henblik 
på konstituering. Desværre var 2 medlemmer forhindrede i at være 
til stede, så konstitueringen blev udsat til 1. april.

Klasserepræsentanterne derimod er fastlagt og er som følger 
Jess Mou Andersen: 3.a, 8.a, 9.a, 9.b og lo.a. 
Inge Daugaard: 3.b, bha, bhb og lo.b. 
Dorothy Eliasen: 5.a, 5.b, 2.a og 2.b. 
Lis Vinge Madsen: 4.a, 4.b, l.a og l.b. 
Elly Petersen: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b og 8.b.

Elly Petersen.
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DET NYE SKOLENÆVN

ser således ud:
Elly K. Petersen, Rundhøjalle 74, II th., tlf. 14 57 lo 
Jess Mou Andersen, Marslevvej lo, tlf. 11 25 53, 
Dorothy Ellasen, Marslevvej 3, tlf. 11 28 44, 
Lis Vinge Madsen, P. Mønstedsalle 11, tlf. 27 6o 18, 
Inge Daugaard, Ryslingevej 26, 14 15 5o.

Fra lærerrådet:
Aase Mosumgaard, P. Mønstedsalle 16, tlf. 27 ol 29, 
Ole Aakjær, Vermundsgade 3 B, tlf. 11 62 41.

Fra elevrådet:
Lena Møller, Rundhøj alle 8, I th, tlf. 14 22 14, 
Hans Conrad, Ryslingeparken 66, tlf. 14 73 o9.

Fra ledelsen:
Peter Petersen, Elmehøjvej 44, tlf. 27 52 52.
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Foræld re-nyt
Vinteren er en travl tid for 
en forældreforening. Det er 
her, at mange af foreningens 
aktiviteter finder sted. I 
skrivende stund har vi passe
ret forårsjævndøgn, og solen 
får så megen magt, at friti
den fra nu af tilbringes mere 
og mere udendørs.
Lad os kort ridse nogle af 
foreningens gøremål i for
gangne vinter op. Allerede i 
september startede som sædvan
lig damegymnastikken med ca. 
loo deltagere på 4 hold. Vi 
kan meddele, at holdene op
rettes igen til september. 
Også i september startede in
teressegrupperne for børn. 
Her har været hold i madlav
ning, foto, gymnastik og skak. 
Mange børn har her tilbragt 
glade timer.
I november havde vi vort 
bankospil, som - traditionen 
tro - samlede mange børn og 
forældre. I februar optrådte 
teatergruppen "Mariehønen" med 
spillet ."Smil Jokum". Det 
var specielt for de yngste 
elever.
Også andre begivenheder har 
foreningen været involveret i 
- uden direkte at stå som ar
rangør - f.eks. i den årlige 
Luciafest og ved skolenævns- 
valaet, hvor foreningen op
stillede 2 lister.

I den forbindelse må vi ikke 
glemme at takke det afgåede nævn 
for et godt og positivt samarbej
de i de 4 år, det har fungeret. 
Tak - og hjertelig velkommen til 
det nye nævn med ønsket om godt 
samarbejde fremover.
Også en anden institution skyl
der vi stor tak - det er Addit- 
Rundhøj". Takket være samarbej
det mellem A-R og foreningen kan 
alle skolens elever få tilbudt 
et gratis ophold i Addit en gang 
årlig. Det er noget, mange klas
ser benytter sig af - især i maj/ 
juni måned.
Der er selvfølgelig en hensigt 
med denne redegørelse for for
eningens virke. Det koster pen
ge næsten altsammen. Derfor - 
hvis du ikke allerede er medlem
så bliv medlem for kun 3o kr. år
ligt. (Da foreningen startede i 
1965 var kontingentet 2o kr.). 
Vi er mange medlemmer (ca. 13o), 
men vil gerne være flere - til 
glæde for vore børn.
PS. Når du har meldt dig ind - 
f.eks. på skolens kontor - så 
kom til generalforsamlingen og 
hør mere. Det er mandag d. 28. 
april på skolens lærerværelse.

VEL MØDT.



6

Forældre-og Lærerforeningen

GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til foreningens årlige generalforsamling

MANDAG, DEN 28. APRIL KL. 19.3o

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. 

På valg er: Tove Colstrup
Bente Hansen 
John Mørch

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
7. Valg af 3 styrelsesmedlemmer til Addit/Rundhøj. 

På valg er: Niels Cramer
Søren Glavind Kristensen
Per Sørensen

8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Som medlem af Forældre- og lærerforeningen vil man have adgang 

mod forevisning af medlemsbevis (girokvittering) for 1985-86. 

Vedr. punkt 8: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal indgives til formanden, Tove Colstrup, Rundhøj 
Allé 135, 827o Højbjerg 1 uge før mødet, d.v.s. senest d.21. 
april.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen.



AKTIVITETSDAGE PÄ SKOLEN

Onsdag d. 2o. og torsdag d. 21. maj står skolen på den anden 
ende. Halvdelen af klasserne er i skoven, og resten arbejder 
på fuldt tryk for at gøre skolen pænere og rarere at være i. 
Klasserne bytter plads de to dage.
Der er så meget at lave. Lad os nævne bare en del af, hvad 
vi tænker på:
Vi skal: have muren omkring skolegården malet op igen 

have malet under "halvtaget" i festlige farver 
have malet "indhegningen" omkring boldpladsen 

i skolegården over igen 
have lavet små fodboldmål til boldpladsen 
have lavet et boldspilstativ i skolegården 
have gennemgravet opsatsen med de - oprindeligt - 

grønne planter, have fyldt nyt spagnum 
deri og plantet til ved en festlighed 
om fredagen

have lavet 5-lo par stylter til brug i skolegården 
have gravet og støbt kolbøttestativer ned 
have lavet 5 bobspil til opstilling på den lange 

gang
have lavet, malet og beplantet i alt 3o plantekas- 

ser på gangene - og meget andet.
Vi deler børnene op i hold efter deres interesser, og til 
hvert hold skal der så være voksne til at lede og styre fore
tagenet.

M e n - vi er ikke nok lærere til dette store arbejde. Derfor 
beder vi nu om hjælp fra alle, som kunne have lyst til at se 
en skole "indefra" og være med i arbejdet på en anden måde, 
end det sker til daglig. Denne opfordring gælder ikke blot 
forældrene, men ALLE andre, som kunne tænke sig at være med: 
Pensionister, arbejdsledige og andre, som kan rive en eller to 
dage ud af kalenderen for at være med her. Vi vil være mere 
end taknemlige for hjælpen.
Altså: Hvis det her er noget for dig, der læser dette el
ler hører om det, tag så telefonen og ring på skolen - tlf.
27 29 66 - og hør nærmere om det. Skolen skulle gerne syde af 
liv og lyst og arbejde de to dage. Vi skal nok tage godt i- 
mod vore hjælpere de dage. En kop kaffe i ny og næ kan der nok 
også blive til.
Vi skal nærmere planlægge arbejdet på et aftenmøde tirsdag den 
29. april, og her regner vi da også med, at vore flinke hjæl
pere vil deltage.
SIG NU IKKE NEJ PÅ FORHÅND - VI REGNER OGSÅ MED DIG . 
På forhånd tak for hjælpen.p. foretagenets vegne P. Petersen.
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OM LOPPEMARKEDS - INDSAMLING Äddit-nyt
I sidste nummer af dette skrift var indrykket annonce om af
levering af brugte effekter. Der manglede dog tid og sted. Det
er:

ALLE ONSDAGE - Kl. 18-20 i CYKELKÆLDEREN

henvendelse hos pedellen eller i hallen.

SALGSDAGE - primo 1987 i Ridehuset.
MOTTO: "De ting, du giver væk, er du ikke selv slave af".

Altså: Tøm gemmerne i MAJ - det vil glæde DIG.

OM NOGEN MED JUBILÆUM

Det er ved at være tid for forskellige jubilæer i adskillige 
anledninger. En tid er altså gået for noget og nogen - og gået 
godt. Bladet her udsendes i maj i nr. loo. Forældre- og Lærer
foreningen har haft jubilæum uden at opdage det. Skolen har 
snart 2o års dag for indvielse, og "Stiftelsen Addit-Rundhøj" 
har den 28.' oktober 1986 eksisteret i lo år. /Br-rr, -
Der skal såmænd nok være mere. Jy

OM ÅRSBERETNING 1976 - 77 for ADDIT-RUNDHØJ

"Indledningsvis må tilsynsrådet for A-R konstatere, at det for
løbne år har været et over al forventning og i alle måder godt 
år for A-R.
Det er lykkedes i dette år at gennemføre og forberede en række 
standardmæssige forbedringer. Ved ankomsten til stedet vil man 
ved at se til vejrs bemærke, at de gamle, skrøbelige skorstene 
fra den nedlagte Addit skole, der nu er A-R, er blevet erstat
tet af nye.
Går man ind ad hoveddøren, ser man, at der er kommet ny vinyl
belægning i vindfang og på gangarealet til 1. etage.
I spisestuen er kommet nye borde. Klaveret i pejsestuen er ble
vet forsynet med en hængelås for at sikre ret brug.
I husets 1. etage er der indrettet nyt soverum med fem pladser
på det hidtidige loftsrum."

Jørgen Hansen Skovmoes 
Tr for A-R's formand.
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PP-nyt

AKTIVITETSDAGE

har vi allerede planlagt i store træk 
sammen med elevrådet. På to dage i maj 
vil skolen være delt i to "halvdele’': 
Den ene er i skoven for at røre sig og 
løse sjove opgaver, den anden tumler 
her med at gøre skolen hyggeligere og 
rarere at være i. De to hold bytter så 
plads efter 1. dag.
Vi får sikkert brug for megen hjælp på 
disse dage, så hvis der er forældre - 
og gerne også andre - der kan afse en 
eller to dage for at være med i et le
vende og spændende skoleliv, vil vi væ
re glade for en hjælpende hånd. Man kan 
bare melde sig på kontoret.
På forhånd tak.

10. K LASSE

næste skoleår er ved at tage form. Det 
tegner til at blive et rigt og spænden
de skoleår med lige vægt på skolekund
skaber, prøver og temaforløb, der er 
forskellige i de 4 semestre, som skole
året bliver delt op i. Det bliver dej
ligt at gå i lo. klasse næste år, kan 
vi love.

FERIER
Vinterferie blev der intet af i den
ne omgang. Det må vi så rette os ef
ter.
Lad mig i den forbindelse nævne et 
problem, som trænger sig mere og me
re på: Der er et stigende antal hjem, 
som beder børnene fri i kortere el
ler længere perioder i skoleårets 
løb. Vi har egentlig stor forståel
se herfor, men det betyder store 
problemer for den daglige undervis
ning: snart er den ene elev, snart 
den anden borte fra undervisningen. 
Det er klart, at det bliver vanske
ligere og vanskeligere at køre en 
fortløbende undervisning under dis
se vilkår. Ganske vist beder vi i 
hvert tilfælde af frihed for ele
verne om, at de selv læser evt. 
manglende stof op. Men - hånden på 
hjertet - hvor mange bruger tid - 
i en ferie - på at læse lektier? - 
Og så er problemet i sidste ende 
altså skolens.
Derfor beder vi så mindeligt: Gør 
alt, hvad der er muligt, for at 
lægge ferien i skolens ferier - og
så selv om rejsen derved kommer til 
at koste lidt mere.
Vi har kun 2oo skoledage. Lad os be
holde dem.
Forresten: Fredagen efter Kristi 
Himmelfartsdag er ikke fridag i år.

SKOLENÆVNSVALGET

skal jo foregå samme dag, som dette 
blad udkommer. Vi kan derfor lige nå 
at minde om det ansvar - og den pligt - 
der herved helt naturligt følger med 
at være forældre til -børn på Rundhøj
skolen. Altså: 
DU KAN NÅ DET ENDNU . GØR DIN PLIGT - 
OG VIS DIG DIT ANSVAR VOKSEN - 
så siger vi dig til gengæld tak herfor.

SKOLEFESTEN

kommer i år til at foregå mandag 
den 14. april. Man kan altså godt 
allerede nu reservere den aften, 
hvor vi regner med at være sammen 
allesammen. Store som små.



Forældre-nyt

»SMIL J O K U M »

Torsdag den 11. februar var der teater på skolen for de 
helt små. Det var "Mariehønen", der spillede stykket "Smil Jo- 
kum" .

Stykket handlede om Jokum. Det er en dreng, der nogle 
gange er for sjov sur, og nogle gange er for alvor sur. Man 
må f.eks. ikke drille hinanden med øgenavne, for så bliver 
man for alvor sur.

Børnene levede fuldstændig med i spillet. Skuespilleren 
var fantastisk god til at få alle med. Også de voksne børn, 
selv om man skævede til sidemanden for at se, om han også var 
med i spillet.

Jeg synes, det er dejligt at opleve børnene i de små 
klasser, nu mine egne er blevet store.

I det hele taget synes jeg, det har været spændende at 
være med i Forældre- og lærerforeningen i det år, der er gået.

Bente Hansen.



Megen omhu var der fra skolens side lagt i annoncering af 
orienterings- og opstillingsmødet den 5. februar. Dagspresse og 
div. lokale radioer bugnede med indslag, oplysninger samt op
fordringer til forældrene om at slutte op om arbejdet i folke
skolen - folkets skole.

Hvilket antiklimaks. Mange skoler kunne melde om besvær 
med blot at stille det nødvendige antal kandidater og stillere. 
Her på skolen kunne ca. 18 forældre, hvoraf de 9 var kandidater 
(pr. 1/11-85 var vi 661 forældre) i ro og mag have afgjort val
get ved at sætte sig til at stemme på hinanden. Det havde væ
ret korrekt og nemt, men syntes langt fra rimeligt.

På forældre- og lærerforeningens foranledning lykkedes det 
at dele de 9 kandidater på 2 lister, selv om holdninger og syns
punkter ikke varierede meget. Fælles var en ægte interesse for 
skolens og dens forhold.

Kun 13 skoler i Århus afholder et egentligt valg. Foræl
drene på disse skoler får altså endnu en mulighed for at bruge 
detes indflydelse på skolenævnets sammensætning.

Der vil komme en præsentationsliste af de 9 kandidater hjem 
med børnene. Tag godt imod den og slut op om valget. Det giver 
et nævnsmedlem styrke at vide, at der er en forældregruppe bag 
det.

Den 1. april træder det nye nævn i funktion, og på netop 
denne dato ligger den første opgave. Ud af samtlige nyvalgte sko
lenævn skal der findes 5 medlemmer til skolekommissioner - 5 
forældre til at varetage forældrenes interesser. I en sådan valg
situation er det væsentligt at vide, at der er dækning for de 
holdninger, man skal søge hos eventuelle kandidater.

Brug din indflydelse den 4. marts - for dit barns skyld - 
for din egen skyld - og for skolens skyld.

Elly Petersen.



Addit-ny t
NOGET OM SÆSONEN 1986

Lejrskolen tager nu hul på en ny sæson for besøg af klas
ser, lærere og forældre i Addit. Rundhøjskolen er godt repræ
senteret i kredsen af lejere, der efterhånden er en blandet 
skare fra nær og fjern, og hvoraf en hel del har Addit-Rund- 
høj fast inde i årsprogrammet.

Styrelsen glæder sig naturligt over den tillid, vore le
jere har til, at i Addit kan man altid få et godt og rimeligt 
billigt ophold i hyggelige omgivelser. Det vil vi fortsat 
stræbe efter skal kunne være tilfældet.

Nogle forbedringer og fornyelser er der altid behov for. 
Forårets komme vil nok også afsløre behov for noget vedlige
holdelsesarbejde ude som inde.

Udlejningen ser god ud - også for 1986. Større arbejder 
må derfor udføres i de få ledige perioder. Reparation og ud
skiftning af koldt- og varmtvandsrør er nært forestående.

Pr. 1/4 - 86 vil der ske en tilpasning af priser for 
udlejning til dagens prisniveau. Sidste regulering skete for 
2 år siden. For at sikre likviditet til dækning af stigende 
omkostninger må også Addit-Rundhøjs priser følge med.

Lejrskolens lejere er moderne mennesker med moderne be
hov for f.eks. vaskemaskine, opvaskemaskine, TV, radio o.s.v. 
Opfyldelse af ønsker i denne retning har styrelsen hidtil af
stået fra af omkostningsmæssige og forskellige praktiske år
sager. Der er heller ingen planer herom nært forestående. Men 
måske engang.

Som oplæg til det kommende loppemarked har vi i styrel
sen foreslået, at der bl.a. skal være midler herfra til ud
skiftning af køjesenge og madrasser. Der er sørget for, at 
lejerne kan sidde godt - nu skal de også kunne sove bedre.

"Addit-Rundhøj" kom godt igennem sæson 1985 - og er nu 
vel igang med sæson 1986.

f. Styrelsen

Niels Cramer.
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SKOLEVÆVNSVALGET

Tirsdag d. 4. marts i år er der valg til skolenævnet.
Gennem valg af skolenævn får forældrene en direkte indflydelse 
på en række forhold af betydning for deres børns daglige skole
gang: indhold af børnenes undervisning og hvordan børnene befin
der sig i skolen.

En god kontakt mellem skolen og forældrene giver erfaringsmæssigt 
barnet det bedste udbytte af skolegangen. Et skolenævns væsentlig
ste opgave må derfor være, at det sammen med skolens ledelse og 
lærere formidler et samarbejde mellem skolen og det enkelte hjem.

I anledning af valget er der udsendt en rød informationsfolder 
(dit barn har fået en med hjem). Heri anføres nævnets opgaver, - 
en opremsning, som kan virke tør og måske også lidt skræmmende. 
Det er på ingen måde sådan. 
Det er spændende.
F.eks. omkring skoledistrikterne: En følelse af at være udset til 
"nedlagt skole" blev på et tidspunkt meget udtalt og kunne næsten 
læses mellem linjerne 1 de mange skrivelser om det faldende børne
tal og afgivelse af fløj E til skolepsykologisk rådgivning. Hvil
ken triumf - efter et par år at have været begravet i prognoser - 
for elevtallet - for nybyggeri - for til og fraflytning, altsammen 
gældende til 1998, - at kunne konstatere, at skoledistrikter kan 
ændres, at elevtallet har stabiliseret sig, oven i købet højere 
end prognoserne, og at vor største attraktion blandt nye forældre 
nu er skolens størrelse.
Det er forvirrende.
F.eks. omkring den nu igen aktuelle vinterferie. To gange har vi 
her på stedet foretaget rundspørge blandt forældrene og ud herfra 
afgivet udtalelse. Et forsøg fra officielt hold i 84 på at indfø
re ferien måtte aflyses. Nu ser vi, at debatten er i fuld gang i- 
gen. Mon vi også skal høres denne gang.
Det er harmeligt.
F.eks. omkring vikarsituationen. Sammen med de øvrige besparelser, 
vi har været vidne til, er vikarkontoen også en tung sag. Den 
rammer hårdt på alle fronter. Hjemmene kan ikke være tjent med, 
at børnene gives fri, manglende undervisning er til gavn for in
gen, og lejrskoler og lærernes kursusmuligheder begrænses uaccep
tabelt. Utallige henvendelser, ansøgninger og protester omkring 
dette punkt, som de fleste skoler har fælles, har tilsyneladende 
Ingen virkning haft. Hele situationen er uholdbar, men midlet til 
løsning af det, nemlig penge, lader sig nok ikke finde lige med 
det første. Vi må fortsat opfordre politikerne til fortsat at le
de.
Det er givende.
Uden viden og indsigt i hvordan tingene hamger sammen, kan det 
være vanskeligt at tage stilling.
Hvordan er centerklassernes dagligdag? Hvordan fungerer bibliote
ket? Hvordan foretages bogindkøb?
Er den strøm af informationer, som skolens ledelse og skolefor
valtningen mildt lader regne ned over nævnet, ikke tilstrækkelig, 
er faglærerne altid parat til at give et indblik 1 skolens dag
ligliv. Sundhedsplejerske, tandlæge og psykolog - alle kan bidra
ge med deres specielle viden - og gør det gerne. En forældrefore
ning er et plus for et nævn. Vi er endnu heldigere, idet vi har 
en Forældre- og Lærerforening. Mange opgaver løses ved et samar
bejde på den led.
Det giver altsammen en god baggrund for at skabe et skole-hjem- 
samarbejde til gavn for børnene, og det er jo dem, bestræbelser
ne samler sig on.
Skal disse bestræbelser lykkes, er det vigtigt, at forældrene vi
ser interesse for skolen, når Forældre- og Lærerforening, nævn el
ler skolen kalder.
Et skolenævnsvalg er vigtigt, idet det valgte nævn jo skal træf
fe en række bestemmelser på ALLE forældrenes vegne og således og
så på børnenes vegne.
Kom og vær med.
Den 5. februar er der orienteringsmøde på lærerværelset. Skolenæv
net vil være til stede. Elly Petersen.



SKOLENÆVNSVALGET
SA er det valgtid. Dun 4. marts skal alle Rundhøjskolens foraldre 
ved deres stemmeafgivelse afgøre, hvem de personer skal værv, der 
de neste 4 Ar skal fremføre forældrenes synspunkter ovurior skolens 
ledelse og som foraldre tage stilling til de problemer, Jer ifølge 
bestemmelserne skal forelægges nævnet.

Foraldre- og Lærerforeningen har altid arbejdet godt og Hjhtisk 
med nævnet til gavn for børnene. Dette samarbejde skulle meget ger
ne fortsætte.

DET GÆLDER DIT BARN
Er du klar over skolenævnets indflydelse på skolens daglige virke?

Har du last den omdelte røde folder angående orientering om skule- 
navnsvalget 1986?

Her vil formanden for valgbestyrelsen, byrådsmedlem LISE RAHM for
talle om de forhold, der knytter sig til valget.

Mød op onsdag den 5. februar kl. 19. 30

pA skolens lærerværelse.

Efter denne orientering vil Foraldre- og Lærerforeningen opstille 
sin liste til valget den 4’. marts 1986.

SKOLE-HJEM SAMARBEJDET ER VIGTIGT!
Mød derfor op den 5. februar og qør din indflydelse gældende.

PÅ GENSYN.’

Med vcnlig h 11 sen
p. b. v .
Tove Colstrup
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PP-nyt
INDSKRIVNINGEN
til bh-klasserne og 1.klasse har 
nu fundet sted. Det blev til 33 
elever til børnehaveklasserne og 
et par elever i 1.klasse. En del 
hjem har ønsket at komme på Rund
højskolen, selv om de hører til 
andre skolers distrikt. Omvendt 
ved vi, at elever, som egentlig 
hører hjemme hos os, søger andre 
skoler. Det udlignes næsten. Men 
ét er nogenlunde sikkert: Vi får 
to børnehaveklasser næste år og
så, ligesom de nuværende bh-klas- 
ser videreføres som to 1.klasser. 
Der blev som bekendt gjort ekstra 
meget ud af indskrivningen i år, 
og vi havde på fornemmelsen, at 
den nye form blev godt modtaget. 
Vi glæder os til samarbejdet 
fremover

SKO LE VÆV NSVALG ET
er - helt bevidst - omtalt meget 
i dette nummer af bladet. Jeg kan 
kun - ligesom alle andre - opfor
dre ALLE til at give møde og 
stemme ved valget, som det er ens 
ret - og vel egentlig også pligt, 
hvis man mener noget med børnenes 
skolegang.
Jeg har lovet at nævne, at skole
nævnet selvfølgelig vil være til 
stede ved orienteringsmødet ons
dag den 5. februar, for at for
tælle lidt og svare på spørgsmål 
om skolenævnets arbejde.
Må jeg iøvrigt bede alle om at 
læse den røde folder godt og 
grundigt igennem og lægge mærke 
til fristerne. Tak.

BRANDSYN
Brandsyn:
Skolen er nu gået kritisk igen
nem af brandtilsynet. De store 
ting var der ikke at påtale; 
men enkelte forhold blev omtalt 
og vil blive rettet snarest.

BUDGETTET
for 1986 er endnu ikke færdigbe
handlet i byrådet. Men skolen skal 
jo køre videre, så det er beslut
tet, at kun de nødvendige daglige 
indkøb må finde sted. Så må resten 
vente en stund endnu.

LUCIAFESTEN
fik jo et andet forløb end tidlige
re. Der var et overvældende og glæ
delig stort besøg, så vi tolker det 
som tilfredshed med den nye form. 
Der kan stadig være ting at rette 
eller gøre bedre. Men her er vi af
hængige af de tilkendegivelser, vi 
får fra børnene og deres forældre, 
så ring eller skriv til os derom.
Vi er vel alle interesserede i, at 
vore fester på skolen bl iver så go
de som vel muligt?

HÅNDBOLD
Rundhøjskolen har med held og dyg
tighed deltaget i skolernes hånd
boldturnering, som det er nævnt 
andetsteds i bladet. Herfra skal 
der lyde en tak for indsatsen og 
et til lykke med de fine resulta
ter.



TILMELDING »MARIEHØNEN»

Navn Klasse

Betalt 5,00 Kr pr. person
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Åddit-nyt

Om JUL og NYTÅR

15. december gennemførtes igen vor JULE-mik i Addit. Der var 
godt besøg og en venlig atmosfære. Vejret var skovtursegnet. 
Nogle fik en flot gran og flotte dekorationer med hjem. Alle 
hyggede sig og havde en god dag.

Alle i og omkring Rundhøjskolen og i Addit ønskes et godt og 
lykkebringende nytår.
Der er noget optimistisk ved ordet : NYTÅR.

Om LOPPEMARKED

I november-nummeret var vi ude med en annonce om maj. Det 
bliver det nu ikke. Først efter sommeren kan Rundhøjskolen 
komme til. Der er nu udpeget deltagere til Markedsudvalget 
og udarbejdet en målsætning for indsatsen. Når Århus kommune 
giver grønt lys for os, starter vi op, og I vil så høre nær
mere.

Om GRUND
2Sidst på året fik vi endeligt skøde på de sidste 82 m af lejr

skolens grund. Historien fik altså også her en lykkelig slut
ning, og styrelsen kan stikke spaden i egen muld.

F. styrelsen

Niels Cramer.
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INDE—UDE—UDVALG

Til alle klasser.
For et stykke tid siden bad vi jer komme med forslag til 

at gøre vore frikvarters-arealer mere spandende. - Der ko«n 
mange fine ting fr«, lige fra en hinkebane til et legeland 
i bedste Djurs Sommerland-stil. - Ikke alt kan jo lade sig 
gøre, men vi arbejder med sagen og vil fortælle jer om det, 
så snart vi er færdige med en nærmere planlægning. Det tager 
sin tid... ja, for vi skal aøge om tilladelse til det hele - 
og vi skal skaffe penge.

Vi vender stærkt tilbage. 
Med venlig hilsen på ud
valgets vegne 
Elisabeth X. MourIdsen.
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Tom 4A har lavet en skitse af hvordan skolegården kunne indrettes



Skolernes håndboldturnering
Rundhøjskolens elever deltog igen i år i Arhusskolerres 

store håndboldturnering. Eleverne var delt op i en A og er. 
3 række med Rundhøjskolen som deltager på samtlige klasse
trin (6. - 9.) i den stærkeste A række.

u. klassetrin spillede i Rundhøjhallen, og med et meget 
medierende publikum i ryggen, sejrede pigerne flot, og hjem
førte vandre-pokalen til Rundhøjskolen for andet år i træk.

Drengene klarede sig pænt, men manglede heldet i de af
gørende situationer i deres tre jævnbyrdige kampe.

Resultater:
6. kl. piger Elsted - Rundhøj o - lo 

Rundhøj - Elise Sm. 14-1

6. kl. drenge Rundhøj - Elise Sm. 3-3 
Lystrup - Rundhøj 3-2
Rundhøj - Tiist 3-4

7. kl. klarede sig også godt, pigerne nåede til finalen, 
men måtte efter en spændende kamp bøje sig for Søndervangens 
piger. Drengene tabte en og vandt to kampe i den indledende 
pulje, det var desværre ikke nok til at gå videre.

Resultater:
7. kl. drenge Rundhøj - Viby 1 6

Tiist - Rundhøj 3-5 
Skjoldhøj - Rundh. 2-6

7. kl. uiger Viby - Rundhøj o - 5 
Rundhøj - Viby 6-1 
Finale: 
Rundh. - Sønderv. 7 - lo

8. kl. drenge og 9. kl. drenge fik mange tæv i deres ind
ledende kampe, men de tog det med godt humør. Det vigtigste er 
jo ikke at vinde, men at DELTAGE, hvad vi forhåbentlig også 
gør næste år.

Resultater:
8. kl. drenge Rundhøj - Viby 3-11 

Rundhøj - Skæring 2-14 
Rundhøj - Strandsk.3- 6

9. kl. drenge Elsted - Rundhøj 8-4 

Rundh. - Katrinebj. 4 - lo
Ole Åkjær.


