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SKOLEORKESTER

Interessen for musik har altid været 
stor på Enghavegård skole. Et meget 
stort antal af vore elever deltager 
under en eller anden form i den fri
villige musikundervisning. Mange kom
mer til jazzklubben "Gruffen"'s møder 
og nu er arbejdet med det store skole
orkester i fuld gang.

Tirsdag den 4. februar samledes alle 
orkestrets medlemmer og musiklærere med 

forældrene til en lille sammenkomst i filmlokalet. Det var 
festligt og imponerende at se, hvor mange, der er med. Hele 
orkestret kan naturligvis ikke spille sammen endnu, men enkel
te elever spillede småstykker på instrumenterne og viste, hvor 
dygtige de allerede er blevet.

Orkestret tæller lo clarinetter, 2 oboer, 4 fløjter, 4 Wald
horn, 6 trompeter, 6 basuner, 3 tubaer, 2 saxofoner og 3 slag
tøj.

Det er en krævende opgave at være medlem af skolens orkester. 
Alle skal hver uge deltage i to musiklektioner, en sanmenspil- 
time, en time i hørelære og en time i rytmik - og så skal der 
også øves hjemme.

På næste side bringer vi en fortegnelse over de mange nye mu
siklærere, som vi byder velkommen til arbejdet på skolen.



SKOLEORKESTRETS LÆRERE:

Hans Andersen
Preben Andersen

tubaist, Det danske Livregiment (tuba) 
musikpædagog, elev ved Det kgl. danske mu
sikkonservatorium (clarinet)

Preben Garnov 2. solohomist ved Danmarks Radio (wald- 
horn)

Ulla Goldbro undervisningsass. ved Det kgl. danske mu
sikkonservatorium (tværfløjte)

Lars Jensen musikpædagog, elev ved Det kgl. danske mu
sikkonservatorium (clarinet)

Mogens Landsvig medarbejder ved Danmarks Radio, jazz gui
tarist (hørelære, jazz)

Ebbe Monrad Møller 
Carsten Svanberg

oboist ved Danmarks Radio (obo) 
basunist ved Den kgl. danske Livgarde (ba
sun)

Lars Togeby stud. mag. mus. (trompet)

Desuden medvirker følgende af skolens egne lærere: Tonni Jensen 
(orkesterinstruktør, tværfløjte), Jens-Erik Kjeldsen (slagtøj, 
rytmik), Poul-Erik Kreinøe (saxophone), Anni Larsen (rytmik).

Alle henvendelser angående skoleorkestret bedes rettet til or
kesterarbejdets leder, fru Grete Forsman, tlf. 98 45 3o.

com nyt om Gyngemosen
Skolenævnet har fået svar fra kommunen om den "generende luft 
fra Gyngemoseværket". Man skriver:
"Under henvisning til skolens skrivelse til Gladsaxe sundheds
kommission angående generende lugt fra "Gyngemoseværket” og 
mosen skal man herved meddele, at "Gyngemoseværket" efter pla
nerne skal nedlægges om ca. 2 år, når "Vestforbrænding" aflø
ser det, hvilket vil afhjælpe de væsentligste gener. Desuden 
forhandles der i øjeblikket på realistisk plan cm et helt nyt 
kloakprojekt, der sikkert vil udrydde lugtegenerne totalt. Som 
en foranstaltning, der får øjeblikkelig virkning, kan nævnes, 
at man har besluttet at bortkøre kompostjord og affaldet ofte
re, end det er tilfældet i øjeblikket. Man håber meget, at 
skolen hermed føler sig overbevist om, at der gøres hvad der 
er muligt for at hjælpe med øjeblikkelig virkning samt at pla
ner for en endelig løsning er så nær virkeliggørelse, at fore
løbige løsninger af større økonomisk rækkevidde ikke kan anses 
for at være forsvarlige.



Forældreforeningen og skolenævnet indby
der forældre og interesserede elever til 
et spændende møde

fredag d, 7/3 1969 kl, 19,3o i festsalen

MÅ ELEVERNE SIGE "DUMME SVIN" TIL LERERNE

Børnene har det for frit på Seminariesko
len. De er frække og næsvise - de larmer 
og støjer og sviner. De siger du til man
ge af lærerne og er på fornavn med dem. 
Bestiller man overhovedet noget på den 
skole ?

Er det sådan man snakker om skolen rundt
om i de mange hjem i Mørkhøj. Eller har man den helt modsatte op
fattelse. At skolen er et rart sted at være, og at man på Engha
vegård skole har en fornuftig og afslappet holdning til spørgs
mål om orden og disciplin.
Lærerne og skolenævnet ved faktisk meget lidt om, hvordan foræl
drene ser på skolen og bedømmer, hvad vi foretager os. Vi vil 
gerne vide noget mere, og vi vil først og fremmest gerne drøfte 
spørgsmålet med forældrekredsen og med vore store elever.
På mødet vil forskellige adfærds former, ^og andre problemer blive 
belyst gennem små situationsspil og på anden måde. Der bliver 
fri diskussion i smågrupper, så De får lejlighed til at høre, 
hvad lærerne og andre forældre mener om problemerne, og mulig
hed for at udtrykke Deres egne synspunkter.
Sæt kryds i kalenderen ved den 7. marts. Vi er klar over, at 
fredag aften er en dårlig aften for butiksfolket, men prøv al
ligevel, om De kan komme - evt. lidt senere på aftenen.

Bekendtgørelse af 14. juni 196i om 
fremme af, god orden i skolerne.

§ 1. Der ma i skolen, være, arbejdsro og god 
orden, for at skolen kan være i stand til at 
opfvule sir tonnai. Skolen rn:i stadig til- 
stræbe sådanne rammer tur børnenes til- 
væroise i skokm, at deres holdning td skole
arbejdet og til sainva-rct nn-d lærere og 
kammerater kan være præg« t H t ryglæd og 
gensidig tillid.

§§ 1-3.
Da hjemmet har hovedansvaret for bar

nets opførsel samt en væsentlig indflydelse 
på barnets indstilling til arbejdet i skolen, 
vil et positivt direkte samarbejde mellem 
hjem og skole være af overordentlig stor be
tydning for en tilfredsstillende gennemfø
relse af skolens arbejde.

Med henblik på at forøge hjemmenes 
interesse og følelse af medansvar for skolens 
arbejde bør der etableres en så nær kontakt 
som muligt mellem skolen og de enkelte 
hjem.

Undervisningstnin. dept. 1. afd., j. nr. 09-09-10-65.



På seminarieskolen vil vi gerne holde liv i nogle af de gamle 
morsomme fastelavnsskikke, som har levet i by og på land i 
århundreder. Derfor holder vi som sædvanlig 
tøndeslagning for børnehaveklasserne, 
og 3. klasserne

lørdag den 15. februar 1969

les på 
optog

Alle møder udklædt i 
stelavnstøj kl. 9 og 

1. , 2.

fa
går

til eget klasselokale. Børnehaveklasserne sam
læsestuen. Derefter går alle i samlet 
til kælderen under festsalen, hvor vi 

slår katten af tønden. Når alle tønder 
er ramlet ned, samles vi i festsalen, 
hvor vi synger, ser film og leger nog-

le sjove lege. Vi får 
færdige ved 12-tiden.

sodavand og boller og regner med at være

Da vi har en del udgifter ved arrangementet bedes alle medbrin
ge 1 krone, der afleveres til klasselæreren. Forældreforeningen 
hjælper som sædvanlig med fastelavnsarrangementet og alle foræl
dre, der har lyst, er velkome til at komme og kigge - eller ta
ge et nap med.

BØRNEHIMKLUB
Enghavegård skoles børnefilmklub "TUMLEGRAFEN" minder om, at 
næste forestilling bliver onsdag den 26. februar 1969 kl. 19. 
Vi skal bl.a. se en farvefilm om Den standhaftige tinsoldat 
og en film om Pelle Haleløs.
Onsdag den 26. marts 1969 skal vi se den dejlige naturfilm 
Chico, om en 12-årig dreng fra Mexico.
Indmeldelse i TUMLEGRAFEN kan ske til skolens kontor. Kontin
gent for resten af sæsonen for nyindmeldelser: kr. l,oo.

INDSAMLINGEN
til legetøj i skolegården gav kr. 169,oo. Vi siger tak til de 
forældre, der ville hjælpe os. Pengene bruger vor fritidspæda
gog til indkøb af legetøj .


