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Skolenyt fra Enghavegård skole Giadsaxe

67/68 April 1968 Nr. 7.

En hel ¿ag - bare til at »pille dam i, man kan næsten ikke forlange det bedre

INTERESSEDAGEN - blev årets hidtil festligste skoledag. 
Der var gjort et vældigt forarbejde længe før dagen - 
onsdag den 3. april. Børnene var delt op i grupper, der 
var sammensat på tværs af alder og klasser. De allerfle
ste havde fået deres ønsker helt opfyldt og arbejdede 
med liv og lyst. Lærerne var ligesom mange elever død
trætte, da dagen var forbi, men alle var enige om, at det 
havde været en dejlig og udbytterig dag. Efter interesse
dagen har alle deltagende elever udfyldt et spørgeskema 
om dagen og hele materialet skal nu samarbejdes i rap
porten til skolevæsenet.



NU KOMMER TILVALGSSKOLEN.

Skolemyndighederne i Gladsaxe har vedtaget at indføre Til
valgsskolen ved alle kommunens skoler fra skoleåret l969/7o. 
Fra dette skoleår vil der ikke mere blive oprettet realklas
ser, men alle klasser fortsætter udelte fra 7. klasse til 
8. klasse. De klasser, der først skal begynde den nye skole
ordning bliver vore nuværende 6, klasser.

For at orientere om den nye skole, der får indflydelse på 
klassernes skema allerede nu efter sommerferien, indbyder 
skolenævnet 6. klassernes elever og forældre ti! et møde på 
læsestuen tirsdag den 7. maj kl. 19,3o, hvor skoledirektør 
Thorkild Hansen vil tale om emnet: Ti I ya IgsskoIe - hvorfor 
og hvordan. Der bliver lejlighed til at holde klasseforældre 
møder efter indledningen.

KONCERTEN FOR DE ÆLDRE.

Lørdag den 2o. april havde eleverne fra Eng
havegård skoles frivillige musikundervisning 
og skolekomedieholdet indbudt "De ældres klub" 
i Gladsaxe til en koncert, der blev afholdt i 
Mørkhøj skoles aula. Over 4-oo ældre mennesker 
fra hele kommunen havde taget mod indbydelsen. 
Der blev spillet og sunget og danset folkedans og
bagefter snakkede de unge og ældre hyggeligt sammen ved det 
fælles kaffebord. Kommunalbestyrelsesmedlem, fru Tove Schmidt 
takkede fru Forsman varmt for initiativet og overrakte hende 
en smuk buket.

LEGEPLADSUDSTILLING.
Vi har efterhånden meget forskelligt legetøj 
i vore skolegårde, og nu kommer der mere i 
hvert fald for en tid. Et stort firma, der 
forhandler legetøj til legepladser har efter 
samråd med stadsgartneren spurgt, om vi var 
interesseret i at afprøve en række nye sven
ske gynger og andet legepladsudstyr. Det vil vi naturligvis 
meget gerne, og hvis det er noget, der er godt, håber vi det 
får lov til at blive stående rigtig længe. Legetøjet skulle 
komme fra Sverige i den første uge af maj.
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Der er sket en vældig ud-
vikling omkring skoleårets 
afslutning. Indtil for få 
år siden var det endnu almindeligt, også her i Gladsave 
skoleåret sluttede efter traditionen med både skriftlig og 
mundtlig eksamen helt ned i de yngste klasser. Forældrene 
var indbudt til at overvære den mundtlige årsprøve, hvor bør
nene mødte i stiveste puds og meget eksamensnervøse.

Alt dette er helt ændret. Der holdes overhovedet ikke eksamen 
eller årsprøve mere i skolen bortset fra afgangsprøverne i 
real- og 9.-lo.klasserne. Forældredagene er flyttet hen til 
et par almindelige arbejdsdage midt i skoleåret. I år har 
skolekommissionen vedtaget, at fredag den 26. og lørdag den 
27. april er forældredage på alle kommunens skoler.

Vi holder åbent hus, og De er meget velkommen til at kigge in
den for, hvor som helst De har lyst. Som Seminarieskole er 
båd.e elever og lærere vant til at have gæster i klassen.

Alle klasser følger det sædvanlige skema, blot bliver enkelte 
frikvarter af lidt længere varighed, så forældrene kan få lej
lighed til at tale med klassens lærere. Gæster, der måtte øn
ske at overvære svømmeundervisningen kan komme ind i svømme
hallen gennem døren ud til festsalens foyer.

I forbindelse med forældredagene arrangeres en lille udstil
ling af elevarbejder i udstillingsgangen, og elevrådet hol
der udstilling af glemte sager.

Vi håber forældrene og skolens mange venner vil glæde os med 
et besøg.

FERIEBILLETTER. - Der har været talt og skrevet - og proteste
ret meget i anledning af regeringens beslutning om at afskaf
fe skolebørnenes gratis feriebilletter. Efter hvad der er op
lyst, kommer denne ændring ikke til at gælde vore elever, 
idet Gladsaxe kommune har vedtaget selv at betale udgifterne 
så feriebilletter kan udstedes som hidtil. ]

SKOLEÅRETS AFSLUTNING bliver lidt anderledes end sidste år. 
Idrætsdagen flyttes til den 14. og den 19. juni. Eleverne 
er i skole sidste dag fredag den 21. juni, hvor der holdes 
afslutning om formiddagen, og om aftenen samles alle elever.
der går ud af skolen.



INDBYDELSE TIL FESTLIG AFTEN PÅ SKOLEN 
GYMNASTIK, FOLKEDANS, SANG OG MUSIK 

Pigerne i 3ab, 4abc, Sab, Gab, 7ab og 
l. real samt elever fra Den frivillige 
Musikundervisning og Fritidsundervisnin
gen indbyder forældre og kammerater til 
en festlig aften fredag den 3. maj kl. 
19,So i festsalen. Der bliver opvisning

i pigegymnastik og folkedans, og der bliver spillet og sun
get bl. a . en del sange fra skolekomedien "Prinsessen, der 
ikke kunne le". Da tilskuerantallet må begrænses for at skaf
fe plads til opvisningen, må man sikre sig adgangskort, der 
fås gratis på kontoret og hos gyimastiklærerindeme og sang
lærerne.

SKOLEKOMEDIEN ER AFLYST.
På grund af uforudsete vanskeligheder ville vi 
næppe kunne få den planlagte skolekomedie "PRIN
SESSEN, DER IKKE KUNNE LE” færdig før eksamens- 
travlheden begynder i afgangsklasserne. Vi har 
derfor valgt helt at aflyse komedien, men en del 
af sangene bliver der lejlighed til at høre ved 
den gymnastik og sangaften, som afholdes fredag 
den 3. maj.

MØDET OM KARAKTERBOGEN.
Mandag den 22. april samledes en meget interesseret kreds af 
forældre, lærere og elever på Mørkhøj skole til et møde, der 
var arrangeret af skolenævnene på Enghavegård skole og Mørk
høj skole. Rektor,Florander holdt et meget oplysende fore
drag, der bl.a. gav svar på spørgsmålene: Hvem har fundet på 
karaktererne, hvem ønsker at bevare systemet, kan vi finde 
på noget bedre, hvorfor er det svært at stige i karakter ? 
Efter foredraget var der en særdeles livlig debat.

LYS I VINDUERNE 4. MAJ.
Vi har tradition for, at der er levende lys i alle skolens 
vinduer - og der er mange - på befrielsesaftenen den 4. maj. 
Også i år vil forældreforeningen i samarbejde med elevrådet 
stå for arrangementet. Hvis hver elev i alle klasser en af 
de nærmeste dage afleverer to julelys til klasselæreren, har 
vi, hvad vi skal bruge. Mange forældre og andre beboere i 
Mørkhøjområdet var sidste år på aftentur for at se de mange 
hundrede lys brænde.


