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KUNST I SKOLEN.

Det er ofte slået fast ved møder og i artikler i pres
sen, at det er af overordentlig stor betydning, at børn
og unge får lejlighed til at se god billedkunst under
deres daglige færden i skolen. Indtil sidste år varder
også på skolernes budget afsat et beløb til indkøb af
kunst til udsmykning af gange og klasseværelser.
Beløbet var ikke stort: kr. Uoo,- om året. Man får ikke
meget god kunst for kr. 4-oo,oo, men vi fik dog anskaffet
lidt grafik, bl.a. et linoleumstryk af Heerup. Da der
blev anket over beløbets beskedne størrelse, forsvandt
det helt ud af budgettet, og i dette skoleår har vi ik
ke haft mulighed for at købe noget som helst.

Så er vi gået andre veje.Det er lykkedes lærerrådets
kunstudvalg at få en række kunstnere fra sammenslutnin
gen POL-66 til at udstille deres billeder på skolen i
udstillingsgangen. Foreløbig har vi haft billeder af
maleren Hans Voigt Steffensen og grafikeren Erik Otto
Larsen. I næste måned udstiller maleren Børge Hansen
og senere åbner vi en separatudstilling med Billy Sjur
Olsen, Bjarne Wilhjelm Nielsen og Harald Bøhling-Pedersen.

Forældrene er naturligvis meget velkomne til at besøge
de forskellige udstillinger, og kunstudvalget har også
tænkt på at rette henvendelse til Gladsaxe kunstfore
ning om et evt. samarbejde.

FORNEM KUNSTUDSTILLING PÄ SKOLEN.
Den danske UNESCO-kommission har fra UNESCO'S hovedkvarter
i Par i s fåe+ ti I sendt en vandreudsti I I i ng på i a 11 9o bi I !eder - meget smukke reproduktioner - fra tiden I9oo-I925.
Udstillingen, der nu skal hele landet rundt, er ophængt
første gang på Enghavegård skole, hvor den kan ses en uges
tid endnu. Der er billeder af bl.a. Monet, Renoir, Cezanne,
Gaugin, Van Gogh, Munch, Nolde og Picasso m.fl. Kopier
af de udstillede reproduktioner kan købes gennem UNESCO.

NYT OM SKOLEVEJEN

Forældreforeningen, der jo følger udviklingen, omkring den
nye skolevej med største interesse, har henvendt sig til
stadsingeniøren for at høre nyt. Og hr. Tage Møller havde
godt nyt at fortælle. I løbet af kort tid bliver der op
sat mere lys på Mørkhøj vej ud for skolevejen. Der bliver
etableret en "klipfisk" af hensyn til den venstresvingen
de trafik, og der kommer skilte med stopforbud ud for sko
levejens udmunding i Mørkhøjvej. Af største betydning bli
ver det, at der nu også kommer lysregulering af vejkrydse
ne ved Novembervej og Hareskovvej. Endelig vil der blive
opstillet en række nye cyklestativer på en grund ved Mørk
højvej, der eksproprieres til dette formål.

Hvem vil hjælpe os med at starte en
BØRNEFILMKLUB

I forældreforeningens styrelse har man ofte talt om, at
det både var et behov og store praktiske muligheder for
en filmklub for seminarieskolens elever. Der er langt til
de nærmeste biografer og de film, der spilles, er ikke al
le lige velegnede for børn. I festsalen er der installeret
er meget fint biografanlæg, der både kan spille 35 mm og
16 mm film. Vi mangler blot nogle interesserede forældre,
der vil hjælpe os med at starte Seminarieskolens Børnefilmklub. Har De lyst til at tage et nap med, så ring til sko
lens kontor, 91 28 lo, og opgiv navn og adresse, så vil
der senere blive indkaldt til et lille møde om sagen.

tøndeslagning
for børnehaveklasserne, 1.-2. og 3.
klasserne
FASTELAVNSLØRDAG d. 24. februar.
Alle møder udklædt i fastelavnstøj kl. lo.
og går til eget klasselokale (børnehaveklas
serne til læsestuen). Senere går alle i optog til kælderen,
under festsalen, hvor vi slår katten af tønden. Bagefter
skal vi i festsalen, hvor PROFESSOR TRIBINI kommer og under
holder. Vi får sodavand og boller og vi regner med at være
færdige ca. kl. 13. Da vi har en del udgifter ved arrange
mentet bedes alle medbringe 1 krone, der afleveres til klas
selæreren.

for skolens øvrige klasser fra 4. og op
efter afholdes onsdag den 6. marts kl.
19 - 23 i festsalen. Alle deltagere
skal møde udklædt. I år spiller pigtrådsorkesteret
"THE INSECTS". Billetterne koster kr. 5,oo og kan kø
bes hos elevrådsrepræsentanterne. Der sælges is og
sodavand i pausen.

karneval

PÅ LEJRSKOLE I LAPLAND
lo. klasse, hvor hr. Robert Ellebæk er klasselærer, har i
sidste uge. fået besked om, at kommunen har bevilget de man
ge penge det kommer til at koste at sende hele klassen pa
lejrskole til Lapland. Klassen skal rejse den 23. marts til
den 31. marts og man skal bo på skolen i Jokkmokk og bl.a.
studere samernes kultur. Rejsen arrangeres af foreningen
Norden.

FÄR VI ET HARMONIORKESTER ?
Den frivillige musikundervisning på skolen, der
har meget stor tilslutning blandt eleverne, har
fået en opfordring fra kommunen til at undersøge
mulighederne for at danne et rigtigt skoleorke
ster. Kommunen vil stille instrumenter til rå
dighed og betale undervisningen. Det ville være
festligt, om vi kunne få vort eget orkester. Interesserede
piger og drenge kan henvende sig til fru G. Forsman.

SKOLENS TEATERGARDEROBE.
Vi har hårdt brug for en teatergarderobe på sko
len. Klasserne spiller ofte komedie for hinan
den og til morgensang er der næsten hver gang
optræden ved turhavende klasse. Vi har allerede
samlet en del dragter og rekvisitter, men vi kan
bruge meget mere og vil derfor gerne appellere til forældrene
om at hjælpe os. Hvis De her ved fastelavn finder ud af, at
Deres barn er vokset fra sin fastelavnsdragt, så kan De gøre
skolen en stor tjeneste ved at skænke den til teatergardero
ben. Vi kan bruge dragter til: klovner, prinsesser, indianere,
cowboys, Robin Hood, Rødhætte, Nissedragter, uniformer osv.
Også dragter til voksne har stor interesse, især særprægede
klædninger og hatte: postkasket, hjelme, høje hatte, kjole
sæt osv. osv. Alt kan bruges og bedes venligst afleveret på
kontoret.

