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Skolenyt fra Enghavegård skole ★ Gladsaxe

oktober 1967 nr. 267/68

Skolegårdene har været i søgelyset i den senere tid. Enghavegård skoles legepladser har været det i særlig grad. Vi har haft mange besøgende fra andre kommuner og fra radioen og pressen. Alle ønskede at se og fotografere vore nye byggebrædder, som forældrene forærede børnene ved indvielsen, og alt det legetøj: stylter, sjippetove m.m., som vi har skaffet senere. Byggebrædderne har fået en begejstret modtagelse, men vi er allerede nu klar over, at vi godt kunne bruge fem gange så mange, som vi har. Skolenævnet skal også have tak for initiativet, der bragte os en ny medarbejder, nemlig fritidspædagog Jørn Møller-Nielsen, som i særlig grad tager sig af legepladsernes problemer. Vi har grund til at være glade over vore skolegårde - men de kan blive endnu bedre, og derfor har elevråd, lærerråd og skolenævn nedsat et fælles udvalg, der vil arbejde med de mange forslag fra klasserne og sende vore ønsker videre til skolekommissionen.
STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



FORÆLDREFORENINGENS GENERALFORSAMLING "Foreningen Enghavegård skole” - i daglig tale¡forældreforeningen - holdt årlig generalforsamling mandag den 26. september på læsestuen. Efter formandens beretning og regnskabsaflæggelsen var der en almindelig drøftelse, der bl.a. omfattede: den nye skolevej. Weekend-ordning, legepladsen, kristendomsundervisning og forskellige andre emner, som styrelsen nu arbejder videre med. Alle valg var genvalg. Forældre, der måtte ønske at blive medlem af foreningen kan henvende sig,--^ til formanden: H. Timmermann. Tlf. 94 33 39.
FEATUREUGEN - et pædagogisk forsøgi . .Med skolekommissionens godkendelse har lærerrådet pa Enghavegård skole planlagt et interessant pædagogisk forsøg til ugen lige før efterårsferien. Vi har hvert efterår haft en featureuge, hvor hele skolen arbejdede med samme emne, men vi har hidtil bevaret klasserne som enheder, og børnene har fulgt det sædvanlige skema.I år har man ønsket at prøve den såkaldte TRUMP-plan, der bl.a. helt bryder med den traditionelle klasseinddeling og tidsskemaet. Alle skolens elever deles op i 5 "storgrupper”, der. igen deles i mindre grupper efter elevernes interesser. Emnet, som , alle vil arbejde med i alle ugens timer, hedder: Grønland. Børnenes skolegangstider ændres således, at børnehaveklasser-, ne, 1., 2. og 3. klasserne går i skole mandag - fredag kl. 9 - 12, øvrige klasser fra kl. 9 - 14. Lørdag den 14. oktober alle klaser - undtagen børnehaveklasserne - fra kl. 8 - 12. Der kan blive enkelte ændringer for nogle klassers vedkommende på grund af ekskursioner, men børnene vil i så fald få en seddel med hjem med besked.

NY JAZZKLUB PÅ SKOLEN
Elever fra 3.real har i samråd med lærerstu
derende fra seminariet startet en Jazzklúb, 
der har fået navnet GRÜFTEN. Som medlemmer 
optages Enghavegård skoles elever fra 7. til 
10» skoleår, lærerstuderende fra Blaagaard 
Seminarium samt lærere fra begge steder.
Hver 3.uge spiller dygtige jazzmusikere for 
såvel lyttende som dansende medlemmer-. Ind
meldelse sker ved indgangen. Kontingent kr. 
2,oo, entre kr. 2,oo - gæster kr. 3,oo

GRUFFEN



DET NYE ELEVRÅDFørst i september blev der valgt nye medlemmer til elevrådet.Alle klasser fra 2. klasse og opefter vælger to repræsentanter, en dreng og en pige. Elevrådet har holdt sit første mødeog her blev Merete II real valgt til formand, Peter III real blev næstformand, Maybritt 6a blev sekretær og Jes l.real blev kasserer.
SKOVTUROnsdag den 4. oktober lukker vi skolen og tager på skovtur. De yngste klasser tager enten i ZOOlogisk Have eller i Dyrehaven. Klasserne 3a, 3b, 3c, 4c, 5c, 7a, 7b og loa tager samlet til Hillerød. Disse klasser møder på busholdepladsen ved Husum Station kl. 8,3o, hvor vi samles klassevis. Der medbringes stor madpakke, højt humør samt regntøj. Vi er hjemme igen på Husum Station kl. 15,17. Skolens øvrige klasser spredes over det meste af Sjælland, og hver klasse sørger selv for, at hjemmet får besked.

Skolevæsenet har købt en nedlagt skole i Sønderjylland ved Årøsund og Indrettet den som lejrskole for 6. klassetrinnet. Vi har været heldige og får to af vore 6. klasser af sted allerede fra starten, idet 6.c er derovre i tiden 2. - 7. oktober med hr. Erik Smidt og hr. Ole Kjær, og 6.b rejser den 23. - 28. oktober med fru Birgit Andersen og hr. Mogens Hersløv.
NYORDNING I CYKELKÆLDERENDen gamle ordning med et cykelnummer i metal, der blev sat fast på sadlen har været vanskelig at administrere. Vi indfører derfor nu et kort med cykletilladelse, som alle, der har lov til at cykle til skole, skal medbringe hver dag.Cykler må kun parkeres i cykelkælderen og kun ud for det nummer, som står på kortet.



INDBYDELSE TIL INTERESSANT FORÆLDREMØDE.

Det er ikke muligt på den begrænsede plads, vi har i dette lil
le blad, at gøre nærmere rede for, hvad TRUMP-planen, som vi 
vil gennemprøve i featureugen, egentlig går ud på. Derfor 
indbyder Forældreforeningen til et møde i festsalen midt i 
featureugen:

Torsdag den 12. oktober kl. 19, So

Skoleinspektør Børge Dybmose fortæller om Dr. Trumps ideer 
cm en ændret undervisningsform. Folketingsmand Knud Hertling 
(medlem ajfforeningens styrelse) taler om selve emnet: Grøn
land, og- vi får leg lighed til at se Jørgen Roos’ nye Grøn
lands fiUrTSISIMUT (i farver). Bagefter bliver der rundgang i 
klasserne. Som sædvanlig er vore store elever velkomne til 
mødet. ("Store elever" er alle, som er interesseret i emnet - 
og er i stand til at sidde stille). (fgf

IDRÆTSDAGENvar i år usædvanlig heldig med vejret. Vi har også grund til at glæde os over resultaterne på skolen, for vi hentede ikke mindre end 7 Gladsaxemesterskaber: Svømning: 6c piger, 6ab drenge. Atletik: 6ab drenge (i 6o m løb). Boldspil: 4a piger (rundbold), Ubc drenge (rundbold), 6ab drenge (håndbold) 3a + I real piger (langbold).
NY VEJ - NYE PROBLEMER

I begyndelsen af oktober bliver Nordre Bystævne nedlagt som 
skolevej. TV har overtaget hele marken mellem vejen og sko
lestien og skal nu igang med nyt byggeri. Kommunen er derfor 
i fuld gang med at anlægge en ny vej fra Mørkhøjvej og ned 
til skolen. Vejen får to kørebaner, to cyklestier og to for
tove, så den gående og kørende trafik bliver helt adskilt. . 
Det er ganske udmærket, men desværre kommer vejen til at ud
munde i Mørkhøj vej lige over for kirken. Her er Mørkhøj vej 
så smal, at der ikke kan anlægges helle, som ved Juni Alle. 
Vi forudser store vanskeligheder, når vore cyklende elever 
skal krydse Mørkhøjvej i myldretiden. Også for venstresvin
gende biler bliver derpproblemer. Skolenævn og forældrefore
ning har rettet henvendelse ti! kommunen og politimesteren, 
så vi håber, der kommer en fornuftig løsning på problemerne. 
Det bedste ville sikkert være en lyskurv.


