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BØRNEFILMKLUBBEN

Gennem de sidste par år har vi ofte talt
om ved forældreforeningens og skolenævnets
møder, at vi burde oprette en børnefilm
klub for skolens elever. Der er langt til
nærmeste biograf fra Mørkhøjkvarteret og
repertoiret i Husum Bio eller Herlevbiografen er ikke altid lige velegnet for
børn. På seminarieskolen har vi desuden de fineste tekniske
muligheder for at lave en filmklub. I festsalen er installe
ret et komplet professionelt biografudstyr med to store 35mm
forevisningsapparater og en 16 mm langdistancegengiver. I
filmlokalet kan vi spille 16 mm og 8 mm film ved små fore
stillinger.
En kreds af interesserede forældre og lærere har snakket sam
men om tingene, og mandag den 2/9 blev Enghavegård skoles
Børnefilmklub stiftet. Børnene har døbt klubben TUMLEGRAFEN.
Alle skolens elever og - ikke mindst - forældrene, kan blived medlemmer, men klubben vil først og fremmest spille film
for aldersgruppen indtil 12 år. Det koster kr. 2,- både for
børn og voksne at være medlem af klubben, og indtil videre
håber man med forældreforeningens hjælp at kunne indbyde til
en filmaften om måneden uden yderligere udgifter. Den første
forestilling er planlagt til onsdag den 3o. oktober kl. 19
og derefter onsdag den 2o. november og onsdag den 11. decem
ber. Enghavegård skoles børnefilmklub ledes af en bestyrelse
med fabrikant A. Bro som formand og skolebetjent E. Leth
som chefoperatør. Foreningen er tilsluttet Landsforeningen
af Børnefilmklubber i Danmark. I næste uge udsender forenin
gen en lille tryksag med nærmere oplysninger og indmeldelses
kort .

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

ELEVRÅDET DELT I 3 AFDELINGER.

Siden skolens start har vi haft et
elevråd med to valgte klasserepræ
sentanter fra 2. klasse og op til
lo. klassetrin. Det har været en
stor og meget broget forsamling,
og det har ikke altid været lige
let for alle aldersgrupper at kom
me til orde. Man har talt meget om problemerne omkring det
store elevråd, og før sommerferien enedes man om, at elevrå
det for fremtiden skulle deles i tre mindre råd. A-rådet med
repræsentanter for 1.-3. klasse. B-rådet med medlemmer fra
4.-7. klasse og endelig C-rådet for skolens ældste klasser.
Disse råd holder møde mindst en gang om måneden, og lærerrå
det har til hvert råd udpeget en kontaktlærer. Alle tre råd
holder fællesmøde, når der er behov for det. På skoleårets
første fællesmøde onsdag den 2. oktober vælges skolens elev
rådsformand, der leder hele arbejdet.

I sommerferien kom endelig det ventede brev med grønt
lys for vort nye skoleorkester. De mange forskellige
instrumenter er nu købt ind, og huset genlyder hver ef
termiddag af toner fra valdhorn, klarinetter, fløjter,
trommer osv. Vi byder velkommen til en række nye lærere
ved den frivillige musikundervisning og er iøvrigt spændt
på, hvornår vi første gang kommer til at høre og se vort
eget skoleorkester.

GENERALFORSAMLING I
FORENINGEN "ENGHAVEGÅRD
SKOLE".

Forældre- og lærerforenin
gen har indkaldt til ordi
nær generalforsamling
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fredag den 27. september kl. 19,3o

på læsestuen.
Foreningens generalforsamling er som sædvanlig åben
fon alle forældre, der har børn på skolen, uanset
om man er medlem eller ej. Det plejer at være en meget interessant aften, hvor alle spørgsmål, der ved
rører skolen kan tages op. Der bliver mulighed for
at drøfte vidt forskellige emner som: skolevejen,
tilvalg s skole, 5-dages uge, interessedage m.m. Sty
relsen håber, at alle medlemmer slutter op om gene
ralforsamlingen og at andre interesserede forældre
også vil deltage.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse, til
kassereren Jens Larsen, Novembervej 12, Herlev. Tlf.
94 24 42.
Kontingentet er stadig kun kr. 5,oo om året for æg
tepar og kr. 3,oc for enkelt personer.

SKOVTUREN

Årets skoleskovtur fandt sted den
24. september. En del klasser var
med på fællesturen til Kalundborg
og en del var blevet enige om an
dre udflugtsmål. Enkelte klasser
nøjedes med en tur i mosen.

Forrige lørdag udkæmpedes en drabelig fodboldkamp mellem sko
lens yngre lærere og et udvalgt elevhold. Trods sej modstand
vandt drengene med 5-2.
Skolens fodboldhold har spillet sin første kamp i Ekstrabladets
skoleturnering. Kampen blev spillet på Mørkhøj skoles bane og
modstander var St. Magleby skole. Enghavegård skole vandt med
3-2.1 torsdags fortsatte vi i turneringen med Emdrup skole
og blev slået 8-2.
På skoleidrætsdagen vandt vi 4 Gladsaxemesterskaber og ved
svømmestævnet sikrede vi os 4 førstepladser.

DET ER UTROLIGT

hvad der glemmes på skolen. Vi har en bunke
huer, trøjer, handsker og også nøgler, bril
ler og ure blandt de glemte ting, der op
bevares på elevrådets kontor.
Elevrådet har nu fået en fin glasmontre,
hvor en del af de glemte småting udstil
les. Så håber vi, at de glemsomme genkender deres ting og sørger for at få
dem afhentet.

