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AKTIV ITETSDAG E

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 NÄ 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.



Næirns-nyt
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.



Addi t-nyt
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.




