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Skolenyt

68/69

fra

Enghavegârd skole

Oktober 1968

Gladsaxe

nr. 3

Det lugter fælt
fra Gyngemosen
På forældreforeningens generalforsamling den 27. september
1968 berettede formanden, hr. H. Timmermann, bl.a., at man
havde rettet henvendelse til sundhedskommissionen i Gladsaxe
vedrørende renovationsanlægget i Gyngemosen.
Skolen er stærkt generet af de ubehagelige dunster fra vær
ket, som ved østenvind trænger ind over alt på skolen. Sko
len er ganske vist forsynet med et meget moderne friskluftanlæg, der døgnet igennem blæser frisk luft ind i alle klas
ser. Men de store indsugningskanaler vender lige ud mod reno
vationsanlægget, og så hører der ikke megen fantasi til at
forestille sig resultatet. Børn og lærere bliver utilpasse
af den kvdmende os, der er lige stærk i lokaler og på lege
pladser.

Men nu lysner det - eller letter det, om man vil. Sidste lør
dag var skdenævnets formand, skoleinspektøren og skolebetjen
ten indkaldt til møde på Gyngemoseværket sammen med sundheds
kommissionen. Man gennemgik hele værket for at finde frem til
duftkilderne,-og kommunens teknikere lovede at forsøge med
nye luftfiltre, der skulle føres ned i jorden og begrænse
lugten.

løvrigt blev det oplyst, at værket vil blive nedlagt om få
år, og arealet stillet til rådighed for udvidelsen af TVbyen.

DER ER STOR SORG
i børnehaveklasserne i disse dage.
12 af børnehaveklassernes smukke
undulater er stjålet i sidste uge.
En eller anden har brudt det uden
dørs bur op og taget fuglene. Hvis
nogen kan skaffe oplysninger om de
stjålne fugle bedes man henvende
sig på kontoret. Sagen er meldt til
politiet, da fuglene koster ca.
kr. 3oo,oo.

SKOLEFEST FREDAG DEN 29. NOVEMBER ?????
Et udvalg
planer om
ver sidst
udtalelse
behandlet

sidder for tiden og ai’bejder med
en skolefest for alle skolens elei november. Planen er sendt til,
i elevrådet og vil snarest blive
i alle klasseråd.

Som noget helt nyt tænker man sig festen
afholdt i klasselokalerne og ikke i
salen. Der skal være en
række aktiviteter på sam ..
me måde, som vi havde
det den 18. maj, hvor vi holdt ’’festlig
skoledag". I et lokale skal der danses,
et andet sted vises der film, der bliver
dramatik, fælleslege, restaurant og mange
andre ting. Det var tanken, at de forskellige
aldersgrupperskulle møde og gå hjem til forskellig tid.
Festen begynder kl. 18,3o med børnehaveklasserne og 1. og 2.
klasserne. Senere kommer de mellemste klasser, og når de små
går hjem, kommer.de ældste.
Hvis festen bliver vedtaget - og det gør den nok - kommer der
nærmere besked.

HUSK

SKOLEN HAR FÄET NY ADRESSE. Nordre By
stævne er helt inddraget i TV-byen, og
alleen, der fører ned til skolen og se
minariet er af kommunalbestyrelsen
navngivet som: MØRKHØJ PARKALLE. Skolen
har fået nr. 3, seminariet nr. 5.

FORÆLDREMØDE OM TILVALGSSKOLEN

Som tidligere meddelt i
KONTAKTBLADET og gennem
de lokale aviser påbegyn
der Gladsakse skolevæsen fra næ
ste skoleår et nyt og stort sko
leforsøg ved alle kommunens sko
ler: TILVALGSSKOLEN.
Det betyder bl.a., at der ikke
mere oprettes realklasser ved
skolen. Vore nuværende 7.klasyjff
ser vil blive videreført
som udelte 8. klasser,
hvor eleverne får mulighed for selv at vælge de fag. der interesserer dem, og som
de har evner for at kunne klare.

For at give forældrene den bedst mulige orientering om denne
nye skoleform, afholder skolevæsenet i denne tid en række
møder på alle kommunens skoler, hvor skoledirektør Thorkild
Hansen, viceskoledirektør -Svend B. Nielsen og rektor Jesper
Florander fortæller om nyordningen og besvarer spørgsmål.
På Enghavegård skole afholdes mødet
onsdag onn 18. november 1968 kl. 19, 3o

i festsalen.
til elever i
dre og store
forældre til
det.

Mødet afholdes først og fremmest for forældre
7. klasserne, men alle seminarieskolens foræl
elever er naturligvis velkomne. Ikke mindst vil
elever i 6. og 5. klasserne have interesse i mø

Emner, der ønskes behandlet på. mødet, eller spørgsmål den øn
skes besva.ret, bedes afleveret skriftligt til kontoret sna
rest belejligt.

DET NYE ELEVRÅD.
Elevrådet er efter sommerferien blevet delt i 3 afdelinger.
Til at lede det samlede elevråd, har man valgt: Ole, Illr,
som formand - Peter, lo.a, næstformand - Jesper Porsager,
I real, kasserer - Torben, 8.a - sekretær.

FEM DAGES UGEN IGEN

Efter den enstemmige tilslutning fra forældrefor
eningens generalforsamling har skolenævnet påny
rettet henvendelse til skolekommissionen med an
modning om, at man prøver at indføre femdagesuge
allerede fra foråret 1969, Det kan rent praktisk
klares med "rullende" lørdagsskema på ugens for
skellige dage. På denne måde klarer man proble
merne i andre kommuner. Nævnet har også peget på det uheldige
i, at første skoledag efter juleferien er - en LØRDAG.

BØRNEFILMKLUBBEN "TUMLEGRAFEN".
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Skolens børnefilmklub holdt sin første forestilling onsdag d.
3o. oktober. 4-68 børn og forældre var mødt op. Det var impo
nerende mange, og flere er indmeldt siden da, Man så en dyrefilm og farvefilmen "Karius og Baktus". Næste forestilling
bliver onsdag den 2o. november kl. 19. Foruden det faste pro
gram har bestyrelsen lovet at skaffe en ekstrafilm. Indmel
delse i børnefilmklubben koster kr. 2,oo og kan ske til klas
selærer eller kontor.

FEATURE OM JULEN.
Lærerrådet har tilsluttet sig et forslag om at lave en featu
reuge med emnet JUL i tiden 16. december til 21. december.
Den sidste uge før jul bliver alligevel ofte brugt til for
skellige julearrangementer. Ved at arbejde i klasserne med
julen som emne bliver der mulighed for at høre om gamle jule
skikke, jul i andre lande, jul i kunst og litteratur og ikke
mindst spørgsmålet - hvorfor holder vi egentlig jul.
Forslaget er vedtaget i skolenævnet og går nu videre til ud
talelse i elevrådet.

KØB UNICEF-JULEKORT
Alle klasser på skolen er nu igang med at sælge
julekort til fordel for UNICEF (Forenede Nationers
børnehjælpsfond) . Bestillingssedler skal afj-everes
til klasselæreren senest den 15. november. Kort og
kalendere vil blive leveret i begyndelsen af december.
- Lad Deres julehilsen i år hjælpe et barn
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