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Skolenyt fra Enghavegård skole ★ Gladsaxe

september 1968 nr. 168/69

Dette nummer af "Seminarieskolen" indeholder en 
række gode tilbud til alle skolens piger og drenge - 
og til hjemmene, Den 1. oktober begynder fritidsunder
visningen på Enghave gård skole med mange og meget 
forskellige hold.

NYHED I mange tilfælde kan man i år som noget helt nyt 
vælge faggruppe i s te det for enkelt hold. Det skulle 
bl.a. have den fordel, at man i løbet af sæsonen får 
lejlighed til at dyrke flere emner inden for samme 
gruppe, f.eks. bordtemis-volleyball-fodbold, stoftryk
håndarbejde, skak-frimærker og dramatik-mester jakel.

Alle henvendelser vedrørende fritidsundervisningen 
på Enghavegård skole sker til P-H Hartmann.

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



1 KERAMIK Mandag
Vi arbejder i 1er - vi laver smykker, dyr, vaser mm.

- vi får dem brændt og glaseret.
5.-10. skoleår leder: Alice Busch

2 PIGEGYMNASTIK-BORDTENNIS-BOLDSPIL FOR DRENGE Mandag
Pigegymnastik : Noget for alle raske piger. Forskellige 

former for legemsøvelser og boldspil dyrkes.
3 .-6. skoleår leder: Helle Sigersted

Bordtennis : Et morsomt og hurtigt spil for alle piger 
og drenge - medbring selv bordtennisbat.
3 .-6. skoleår leder: P-H Hartmann

Boldspil for drenge: Her kan alle boldglade drenge 
få brugt kræfter på håndbold, basketball og fodbold.
3.-6. skoleår leder: Karsten Lange

5 FOLKEDANS Mandag
Skolens flotte folkedansehold skulle gerne udvides med 

endnu flere danseglade drenge og piger.
4.-7. skoleår leder: Grete Forsman

6 VOLLEYBALL-BORDTENNIS-BOLDSPIL FOR DRENGE Tirsdag
Volleyball:! dette sjove spil kan såvel piger som 

drenge deltage på lige fod.
7 .-10. skoleår leder

Bordtennis : Medbring selv bat
7 .-10» skoleår leder: Steen Ankerdal

Boldspil for drenge: Håndbold og fodbold
7 .10. skoleår leder: Johnny Petersen



9 HOBBYKLUB Tirsdag
Vi tegner og farver, leger med 1er, laver legetøj 

og hygger os sammen.
3.-5. skoleår leder: Møller Nielsen

10 STOFTRYK-SYKLUB Onsdag
Stoftryk: Fremstil selv smarte ting både tasker, anorak

ker og dækkeservietter
3.-10. skoleår leder: Lou Bruun

Syklub : I fred og ro kan du her under vejledning sy, 
strikke og brodere.
3.-10. skoleår leder: Alice Busch

12 FOTOKLUB Onsdag
Vi optager smalfilm og laver egne billeder i mørkekammer

7.-10v skoleår leder: P-H Hartmann

Alle former for håndarbejde.

13 HOBBYKLUB Torsdag
Holdet svarer til tirsdagens Hobbyklub.

3.-5. skoleår leder: Møller Nielsen

14 SYKLUB Torsdag

spiller rigtig Mester Jakel-teater og dukketeater.

3.-10. skoleår leder: Lou Bruun

15 MESTER JAKEL - DRAMATIK Torsdag
Mester Jakel: Vi fremstiller selv vore dukker og

3.-6. skoleår leder: Allan Christiansen
Dramatik : Vi skal bl.a. klæde os ud og spille alle 

mulige roller.
3.-6. skoleår leder: Søren Jacobsen
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17 NATURKLUB Fredag
Vi tørrer og opsætter insekter, iagttager dyr og 

planter under mikroskop.
4.-7. skoleår leder: Ole Kjær

18 BEAT Fredag
I musikorientering skal vi i år høre om beatmusikken.

Vi skal ikke bare lytte til plader, men selv deltage aktivt 
med bl.a. tromning.
6.-10. skoleår leder: Duna Berg

19 PIGEGYMNASIK OG BOLDSPIL Fredag
Volleyball, håndbold, høvdingebold og andre boldspil 

samt forskellige former for legemsøvelser bl.a. jazz- 
gymnastik.
7.-10. skoleår leder: Johnna la Cour

20 SKAK -FRIMÆRKER Fredag
Skak : En altid moderne og hyggelig fritidsbeskæf

tigelse. Både begyndere og dygtige spillere er velkommen. 
Vi deltager i skaktumeringer.
4.-10. skoleår leder: Flemming Knudsen

Frimærker: Kom og vær med til at starte skolens før
ste frimærkeklub. Frimærker samler sikkert mange på.
4.10. skoleår leder: Allan Poulsen

DRAMATIK - SKOLEKOMEDIE
Til foråret vil seminarieskolen opføre en skoleko

medie .
Alle interesserede får senere lejlighed til at melde 

sig.
leder: Mogens Hersløv


