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Gladsaxe

nr. 4

Kommunen køber
skulptur

Gladsaxe kommunalbestyrelse
har vedtaget at købe en skulptur
af billedhuggeren Søren Georg
Jensen. Den koster 48.000 kroner,
hvoraf Statens Kunstfond beta
ler 75 pct. Restbeløbet udredes af
kommunens fond til .'kunstnerisk
udsmykning. SkuiptUÄn vil blive
opstillet ved hovedindgangen til
Enghavegård skole. : >

VI FÅR EN SKULPTUR

I Bagsværd Folkeblad har vi fun
det denne lille nyhed - og det
er foreløbig det eneste - vi
kender til sagen. Vi er naturlig
vis glade for, at kommunen vil
skænke et kunstværk til skolen,
og vi er ikke så lidt spændt på
at se skulpturen. Vil den pynte
på vore hovedindgang og bliver det noget, som alle skolens
elever vil synes om ? Vi har ikke hørt noget om, hvornår
den skal stilles op, så indtil videre kan vi bare gå og glæ
de os.

Men samme dag vi fik nyheden, modtog skolens elevråd et brev
fra skolekommissionen, som vi blev meget kede af. Elevrådet
havde ansøgt om kr. 2.ooo til indkøb af flere byggebrædder,
som kunne supplere de brædder på legepladsen, som Forældre
foreningen forærede skolen ved indvielsen. Vi har alt for
få brædder til de 6oo piger og drenge, der gerne vil lege
med dem i frikvartererne. Desværre fik vi afslag på ansøg
ningen. Vi kunne måske få brædder en anden gang, men ikke
nu, hvor vi savner dem hver dag - og så er det, at man ikke
kan lade være med at tænke på, om man ikke kunne nøjes med
at købe et kunstværk til kr. 4-6.ooo i stedet for kr. 48.ooo
og så bruge de kr. 2.ooo til at købe noget for, som skolens
elever i hvert fald ville blive glade for - flere byggebræd
der.
STÄTEHS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

SKOLENYT
Et underviswingsministerialt udvalg
arbejder for tiden med en ny uge
plan. for de kommunale skoler. Det
foreløbige udkast ser således ud:
Mandag: Instruktionsmøde for læ
rerne — børnene holder fri.
Tirsdag: Planlægningsmøde for læ
rerne — børnene holder fri.
Onsdag: Reorganiseringsmøde for
lærerne — børnene holder fri.
Torsdag: Trivselsskoledebat for læ
rerne — børnene holder fri.
Fredag: Tilvalgsskolemøde for læ
rere og forældre — børnene holder
fri.
Lørdag: Lærerne tager på weekend
— børnene holder fri.
Søndag: Aim. helligdag — børnene
går i søndagsskole.
Det understreges, at lærere i den
undervisningspligtig© alder skal
tiltræde
særundervisningskursus
straks efter hvert skoleårs begyn
delse, så børnene ikke mærker, at
de har vikar.
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Vi har sakset denne lille
notits i POLITIKERS "At tænke

sig". Det er rigtigt, at vi
holder planlægningsdag og af

og til får en klasse fri, for
di lærerne har konferencetine.

Men ind i me 11 era bliver der nu
også arbejdet i klasserne. Cg

så regner vi da i høj grad med,
at disse meder og konferencer
kommer vore elever til gode i

form af bedre undervisning.

POLITIET holder øje med den nye vej hver
dag i denne tid. Der har været en del vanskeligheder for
bilisterne, men det største problem er stadig cyklisterne.
Ber er mange elever, der har været så fornuftige at parke
re cyklen ved Mørkhøjvej og så gå over broen til skolevejen.
Det er ikke nogen god løsning på problemet - men det er den
sikreste«

klasse ? ? ?
Alle elever i skolens 7. klasser er samen med deres forældre
indbudt til et orienteringsmøde onsdag den 15. december kl 20
på Læsestuen, hvor skoleinspektøren vil fortælle om de mulig
heder, der findes for fortsat skolegang efter 7« klasse.
Efter det indledende møde vil der være anledning til nærmere
drøftelse i klasselokalerne.

J U 1 3 T R Æ SPSS
Lige som sidste år indbyder "Foreningen Eng
havegård skole” alle børn i børnehav ekl asser
ne og i skolens 1. 2» og 3 klasser samt de«
res forældre til. stor juletræsfest i festsa-.
len
Mandag den 18» december kl 19-21

Det bliver lige som sidste år en rigtig gammeldags
julefest, hvor voksne og børn leger sammen og dan
ser omkring juletræet. Vi får besøg af nissemanden og alle børn får en godtepose» Kantinen
er åben, så der er adgang til at købe kaffe
og sodavand. Billetter kan købes hos klasse
læreren. De koster 50 øre for børn og 1 kr for ■
voksne »
NBJ Det er vigtigt, at børnene gemmer deres bil
let, til de har fået udleveret godteposen. Det henstilles,
alle børn har skiftesko med (Spartasko). Voksne med stilet
hæle har ikke adgang til festsalen.
LUC I A DAGEN
„
.
“imi—Onsdag den 1J. december, en af arets
mørkeste dage, er Luciadag. Cm morgenen kl 8 går Luciabruden fulgt af syngende terner og stjernedrenge gennem gangene
på skolen og seminariet® Morgenduelige forældre er velkomne
til at se optoget, der udgår fra filmlokalet kl 8.

LAD DERES JULEHILSEN HJÆLPS ET BARN
Mange klasser på skolen er i gang med at sælge julekort til
fordel for UNICEF (Forenede Nationers børnehjælpefond). Sid
ste år solgte vi julekort for næsten 6000«oo kr. Vi skulle
gerne nå et lige så godt resultat i år til gavn for det gode
formål
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Den tradionelle lille
som.
borne fra "Den frivillige musikundervis
ning" afholder for deres for-ældre og andre
interesserede finder i år sted _
.
,
__
, , _ . „
•Torsdag den 21. aec. kl 19.po
Koncerten varer ca. 1 time. Billetterne koster 1 kr.
De kan købes hos fru Forsman.

ADVENTSTILEN I I^RrøØJ KIRKE
Son sædvanlig er alle klasser i hovedskolen indbudt
til adventstime i sognekirken.
Adventstiraen finder sted torsdag den 14. december
kl 9 for klasserne fra 3. til 7. klasse. Kl 10 for børnehave
klasse rød og blå samt 1. og 2. klasserne.
2«.ia og 2.3b møder ved kirken kl 10 og slutter skoledagen
kl 14. Børnehaveklasse blå slutter skoledagen ved kirken
kl ca. 10.45« Forældre er velkomne, så længe der er plads i
kirken.
Adventskransene, der er hængt op ved skolens fire
indgangen er tændt hver morgen som en hilsen til Q /
(
børnene. Om få dage tænder vi de sidste lys, og w/JmVb
så er det jul. På plænen foran 1. og 2.klassernes klasseværelser står et lille juletræ med
lysene tændt hele dagen. Det minder os også om,
at der ikke er længe til årets største fest.

SKOLENS

JULEAFSLUTNING

Børnehaveklasserne holder juleafslutning i klasi)' •*$'
sen onsdag den 20. december. Rød kl 9, blå kl 11.45
9 .^7
°®
kl 13. Forældrene er meget velkomne til at ovei
A«
krybbespil
opfører
’ være det lille
V■
-- , som
' " børnene
•• -- —
r
--- w Børnehaveklasserne har derefter fælles juleafslutning samen
med 1. klasserne torsdag den 21. kl 10 i festsalen.
X
(Børnene møder på nr« 10 - børnehaveklassen) Afslutningen
er forbi ca. kl 11.
a
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1. klasserne holder juletime med deres klasselærer tors
dag den 21. kl 9. Der er afslutning i festsalen kl 10.
Vi er færdige ca. kl 11, hvorefter 1. klasserne har ju
leferie.

Skolens øvrige klasser har juletime i klasselokalet
fredag den 22. december kl 8. Kl 9 er der fælles juleafslut
ning i festsalen. Vi er færdige oa. kl 10.

Første skoledag efter juleferien er torsdag den 4. januar.
Klasserne møder efter skemaet.

SEMINARIESKOLEN ønsker alle elever, forældre og skolens ven
ner en rigtig glædelig...jul.

