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POKALEN
Vi plejer altid til morgensangen i
festsalen at have et eller andet lil
le program, som klasserne står for
på skift. Forrige mandag var der en
særlig forventningsfuld stemning i
salen. Alle elever i 2. klasserne
fik overrakt diplom for bestået færd
se Isprøve som fodgængere (gåprøven)
og ikke mindre end 45 piger og dren
ge i 5. og 6. klasserne fik mærke
og diplom for at have klaret den svæ
re cykI istprøve. Det gav en beståelsesprocent på 66,66, og dermed havde Enghavegård skole for
anden gang i skolens fireårige historie vundet den udsatte
sølvpokaI.

Pokalen blev overrakt skoleinspektør Børge Dybmose af overbe
tjent Kongstad Kristensen og politiassistent Valter Andreasen.
Politiassistenten var glad for, at netop Enghavegård skole
igen havde vundet pokalen for - som han sagde - denne skole
er vel nok den skole i Gladsaxe, der har det største trafikale
problem for cyklister, nemlig den store hovedfærdseI såre Mørkføøjvej. Det gode resultat af cykl istprøven skyldtes den omhyg
gelige færdselsunderv.isning, som skolen giver, for at fore
bygge ulykker ved passage af Mørkhøjvej.
Men færdselsundervisning alene er ikke nok - skolenævn og
forældreforening har arbejdet energisk på en løsning af

de store problemer, der vil opstå, når den nye vej åbner. Pa
næste side står der mere om dette emne.
STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

I anledning af Deres skrivelse af 29. okt.
rTi wc ctt n c nt 1967 skal man meddele>at man den 18. okt.
ULlllMESlEKEN 1367 har tilskrevet Gladsaxe kommunes tek-
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niske forvaltning således:
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’Der er fra skoleinspektøren ved Enghave
gård skole gjort opmærksom på,at de af skolens elever,der cykler
fra hjemmet til skolen,trafikmæssigt set er kommet i en vanskelig
og farlig situation,efter at de med den nyetablerede vej fra Mørk
høj vej til skolen er henvist til at benytte denne vej og derved
for de elevers vedkommende, der er bosiddende vest for Mørkhøjvej,
skal krydse den ret stærke trafik ad Mørkhøjvej ganske særligt i
myldretiden mellem kl.7.3o og 8.oo. Fra skolens side er der stil
let forslag om for betaling at lade pensionister og hjemmegående
husmødre fungere som skolepatrulje. Dette forslag kan jeg ikke
tiltræde,og det er ikke muligt for politiet at etablere en fast
post til færdselsregulering på stedet. Jeg skal derfor henstille,
at der ved kommunal foranstaltning anlægges en cykelparkerings
plads på den vestlige side af Mørkhøjvej i umiddelbar nærhed af
den over vejen anlagte midlertidige fodgængerbro, hvorefter jeg
vil opfordre skolemyndigheden til at instruere eleverne til at
henstille deres cykler der og derefter benytte broen som fodgænge
re. Jeg skal tilføje,at jeg ikke anser dette for den helt ideelle
løsning af problemet,idet det må forudses,at nogle børn finder på
at krydse Mørkhøjvej andre steder,f.eks.ved Stavnsbjerg alle og
ved Lillegårds alle,og endelig vil i hvert fald nogle elever efter
skoletid krydse Mørkhøjvej,når de forlader parkeringspladsen,men
der vil dog med en sådan foranstaltning formentlig opnåes en væ
sentlig reducering og en spredning i antallet af elever,der skal
krydse trafikken om morgenen.Jeg skal sluttelig anmode om en hur
tig behandling af spørgsmålet,idet situationen forværres,når det
om kort tid vil være mørkt i det omhandlede tidspunkt”

Deres ovennævnte skrivelse af 29.oktober 1967 er dags dato videresendt til Gladsaxe kommunes tekniske forvaltning.
p.p.v.

/ Rothe,
politikommissær

Forældreforeni ngen har på en direkte henvendelse til Politi
mesteren om vore problemer for cyklende elever fået ovenstående
svar.Politiet kan ikke hjælpe vore elever over Mørkhøjvej i myld
retiden,og henstiller at cyklen parkeres og at børnene bruger bro
en og går til skolen det sidste stykke vej.Dette er næppe den en
delig løsning - vi havde håbet på en lysregulering ved den nye
vej - men som forholdene ligger i øjeblikkef kan skolen ikke gøre
andet end at anbefale foræl drene,at man -følger politimesterens

anvisni nger.Om kommunen får opstillet de nye cykelstativer inden
Nordre Bystævne nedlægges som offentlig vej - er en anden sag,men
forældreforeningen arbejder videre med sagen både over for kommu
nen og over for politiet.
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FORÆLDREMØDER

7. KLASSERNE

Debatten omkring tidspunktet for indførelse af tilvalgsskolen
i Gladsaæe har bevirket at forældremødet i 7.klasserne om elever
nes fortsatte skolegang er blevet forsinket. Nu er spørgsmålet
foreløbig afklaret og skolen indbyder om kort tid til et møde,
hvor også eleverne er velkomne.
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FEATURE UGEN - TRUMP FORSØG
Ugen for efterårsfer ien var nok den mest brogede uge,
vi har haft endnu - og det siger en del. Årets feature
uge, der samtidig var et pædagogisk forsøg med den såkald
te Trump-plan, satte huset på den anden ende. Skemaet var
suspenderet,og den sædvanlige klasse inddeI ing var ophævet
Hele skolen summede af iver og arbejdslyst. Der blev prø
vet mange nye ting og indvundet værdifulde erfaringer,
e var ’’Grøn land" .Der var grønlandske panoramaer og ud
stillinger i alle klasser, og på legepladsen byggede I.kl asserne
en ægte grøn lænderhytte og stegte lammekød over åbent bål.
Torsdag aften havde vi et godt besøgt forældremøde i festsalen,
hvor bI.a.fo Iketingsmand Knud Hertling talte.
Tak !
Skolen bringer en hjertelig tak til de mange foræfdre,der i fea
tureugen lånte os grønlandske ting og sager til udstillingen.

TV-STUDIE PÅ SKOLEN

I dagbladet "Politiken" kunne man den 7.nov. læse, at
et internt TV-anlæg vil blive taget i brug på semina
rieskolen allerede til næste skoleår.Det er nu nok
tvivlsomt,om man bliver færdigt med TV-studiet så hurtigt,men et
udvalg med repræsentanter for skolen,seminariet,Danmarks Radio
og Danmarks pædagogiske Institut arbejder med sagen. Studiet er
tænkt placeret i nr.51 og det skal indrettes med de nyeste tek
niske hjælpemidler.

... så holder vi

fest igen

I november plejer vi a+ holde skolebal,
og det gør vi også i år.
Elevrådet, forældreforeni ngen og et læ
rerudvalg er i fuld gang med forberedel
serne. Man har drøftet ivrigt hvilke
klassetrin der skulle være sammen til de
tre forskellige fester, og man er vendt
tilbage til den inddeling,vi havde før i
tiden: De små's fest, de me Ilemstore's
fest og de store's fest.

DE SMÅ'S FEST

Stor morsom fest for børnehaveklasserne, 1. og 2. klasserne
Mandag den 27. november kl 19-21 i Festsalen (hovedindgangen

ved parkeringspladsen).
Foruden underholdning leg og dans bliver der budt på sodavand
og is. Billetter a' kr 2,oo kan købes hos klasselærerne.

DE iWZÆMSTORE'S FEST

En rigtig fest for 3.- 4. og 5- klasserne

Fredag den 24. november kl 19-22 . Festen holdes i festsalen.

Der bliver dans til rigtigt orkester, underholdning og film gratis sodavand og kage. Billetter koster Kr 3,oo og kan købes

hos elevrådets klasserepræsentanter.

DE STORE'S FEST

Skolebal for 6.- 7,~ 8.-9.- 10. Ir - lir og Illr

Onsdag den 22. november kl 19-23. Festen holdes .

i Seminariets i kant ine. Der konær to orkestre: " ^4
FACES og Kjeldsens Jazzorkester. Pølsebar, konkurrencer, soda
vandsbar.

Billetter a' Kr 5jOo kan købes hos klassernes elev

rådsrepræsentanter og^Ærelevrådets kontor.

