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Skolenyt fra Enghavegård skole ★ Gladsaxe

68/69 April 1969 Nr. 65-dages skoleuge
Lørdagsfri -- en sag som både Forældreforeningen og skolenævnet på Enghavegård skole har arbejdet meget med i lang tid, ser nu ud til at blive løst i nær fremtid. Undervisningsministeriet har udsendt et cirkulære, der giver skolevæsenet mulighed for at nedsætte det årlige antal skoledage til 22o. Ordningen træder i kraft alleredefra 1. maj i år, således at den tidligere udsendte fridagsliste forøges med følgende frilørdage: lo., 17. og 31. maj og 7., 14. og 21. juni.Foreløbig gælder lørdagsfriheden kun sommerhalvåret, men på længere sigt er der næppe tvivl om, at 5-dages skoleugen vil komme til at gælde hele året. Efter sommerferien vil den korte skoleuge sandsynligvis medføre "vandrende lørdage". Det vil sige, at lørdagsskemaet i første uge opgives, i den følgende uge læses det mandag, mens mandagsskemaet sløjfes og ugen efter læses lørdagsskemaet tirsdag. På denne måde kan skoleskemaet stadig lægges for en 6-dages uge uden at det kommer til at gå ud over noget enkelt fag.Ved den prøveafstemning, som forældreforeningen lod foretage i maj 1967, viste det sig, at et meget stort flertal blandt forældrekredsen havde fri om lørdagen, og at der iøvrigt var flertal for lørdagsfri i skolen hele året.

STATENS PÆDAGOGISKE STUDh^LING



20,00 Samarbejde mellem skole og hjem. 
Hvilke muligheder har lærerne og forældrene gensidigt 
for at komme i forbindelse med hinanden og hvordan 
fungerer dette samarbejde?
Annette Breuning og Hans-Georg Moller. 
Filmproducer: Hans Engberg.Til forældrene.Så De udsendelsen om samarbejde mellem hjem og skole i TV onsdag den 16. april? Her blev skolernes årlige forældredage omtalt som’en mulighed for kontakt. Der var blandt deltagerne iudsendelsen delte meninger om, hvor velegnede sådanne forældredage var som kommunikation mellem lærere og forældre. Nu får De selv lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet, idet skolekommissionen har vedtaget at fredag den 25. og lørdag den 26. april er forældredage på alle kommunens skoler.Vi holder åbent hus, og De er meget velkommen til at kigge inden for, hvor som helst De har lyst. Som Seminarieskole er både elever og lærere vant til at have gæster i klassen.Forældredagene bliver et par ganske almindelige skoledage, hvor alle klasser følger det sædvanlige skema. Frikvartererne bliver af lidt længere varighed, så forældrene kan få lejlighed til at tale med klassens lærere. Som optakt til forældredagene holder vi en lille gymnastik- og sangaften i festsalen torsdag den 24. april kl. 19,3o. Mandag den 28. april holder forældreforeningen debataften i festsalen kl. 19,3o. Vi håber, at mange forældre kan komme alle fire dage og glæde os med et besøg.

LYS I VINDUERNE 4. MAJ.
SØNDAG yp efterhånden tradition for at der er levende lys i alle skolens vinduer på befrielsesaftenen den 4.maj. Det er forældreforeningen der står for arrangementet. Vi skal bruge mange lys, for vi har mange vinduer, men hvis hver elev i alle klasser en af de nærmeste

MAJ dage afleverer to julelys til klasselæreren eller kon- ~--------------- toret har vi, hvad vi skal bruge. I år falder befrielsesaftenen på en søndag, så forældreforeningen venter, at mange forældre og andre beboere i Mørkhøjområdet vil gå aftentur ad Mørkhøi Parkalle for at se de mange hundrede lys brænde.



Debat om FAMILIELIVET.
Vi behøver ikke snakke skole hver 

gang vi mødes i Forældreforeningen. Den 
store debataften i februar viste, at 
der er mange emner at tage fat på. Du 
gi'r vi bolden op til en snak om fma
lien:

Mandag den 28. april 1969 kl. 19,So i festsalen.

Som indledning opfører fritidsundervisningens drama
tikhold et lille morsomt skuespil af Thomtorn Wil
der: "Den lykkelige rejse". Derefter bliver der 
lejlighed til debat om stykket og gruppedrøftel
ser med børn og voksne i blandede grupper. Er 
der stemning for det, vil pigerne i 6. c og 7. c 
slutte aftenen med at lære os alle at danse "Les 
Lanciers".

s ü bruger trykkerietsK store typer, for vi
gerne se rigtig man- 

ge, når vore piger samt
elever fra Den frivillige Musikundervisning indbyder forældre og 
kammerater til en festlig aften på skolen

torsdag den 24. april kl. 19,So i festsaU

Der bliver opvisning i pigegymnastik, folkedans og 
sang, og pigerne fra 6.c og 7.c vil vise, hvordan man 
danser "Les Lanciers". Da tilskuerantallet • 
må begrænses for at skaffe plads til op
visningen, må man sikre sig adgangskort 
der fås gratis på kontoret og hos gym
nastiklær  erinderne og sanglærerne.

Forældreforeningens debataften om orden og opførsel fredag den 7. marts blev en stor succes. Der var mødt mange forældre, lærere og elever, og efter de indledende situationsspil gik snakken livligt i grupperne. Aftenen sluttede med en paneldrøftelse i festsalen, og det blev sent, inden formanden H. Timmermann kunne sige tak for et virkelig godt og udbytterigt møde.



«obi umu !1 
iPLANLÆGNINGSDAG torsdag den 24. japril for lærerpersonalet. Under- jvisningen er suspenderet og alle jklasser har fri. !

NY LÆRERRÅDSFORMAND. Overlærer Robert Ellebæk er fratrådt som læ- |rerrådsformand pr. 15. april. Læ- |rerrådet har valgt hr. Leif Rigun 1som ny lærerrådsformand. En del |af lærerrådsformandens opgaver Ivil blive varetaget kollektivt af III« i4 andre lærere. î
RØNTGENVOGNEN kommer til skolen |tirsdag den 22. april. Skolens 7. Iklasser samt lærerpersonalet og ?skolens øvrige voksne medarbejdere !bliver gennemlyst.
SIDSTE SKOLEDAG for afgangsklasserne er af skolevæsenet fastsat til onsdag den 21. maj.
JERNALDERHUSET i Gladsaxe, der er opført ved Værebro skole, indvies den 5. maj. I forbindelse med indvielsen arrangeres en udstilling på Enghavegård skole om redskaber, klædedragt m.m. fra jernalderen, udlånt fra forsøgscentret i Lejre.
FEST for skolens tidligere elever er planlagt til mandag den 12. maj.

Udstilling

For øjeblikket udstiller maleren 
og grafikeren Poul Agger på Eng
havegård skole indtil 19. april 
1969.

Udstillingen omfatter en del 
.grafik og serigrafier — bl. a. en 
meget stor grafisk collage, som 
Gladsaxe kommune købte i 1967.

Det mest glædelige er, at det 
■ har været muligt på samme ste * 
; at udstille 6 af Poul Aggers meget 
; store oliemalerier.
I Disse oliearbejder er hængt op 
; rundt på skolens gangareal — 
resten af arbejderne er udstillet i 
udstillingsgangen, hvor der sam
tidigt er en oversigt over Poul Ag
gers udstillinger og avisomtaler af 
disse.

Man er velkommen til at besøge 
udstillingen i skoletiden.

- Mon skulle ho- været tvillinger 
— så kunne den ene gâ I skole 

og den onden ud og fiske


