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Skolenyÿ
68/69

fra

Enghavøgård skole

Gladsaxe
Nr. 7

Juni 1969 .

Fra kl. 8 til kl. 14 går den normale sko
ledag for næsten alle vore elever. De
fleste af de 22o lovpligtige ¡skoledage
er også normale arbejdsdage, 1hvor skemaet følges fra time til time. I' det skole
år, der nu er ved at slutte, ]har der dog
for de enkelte klasser som sæ<>dvan lig været en del skoledage, der var anderledes.
Vi har været på mange udflugter, på lejr
skole og hytteture. Vi har holdt jul en
hel uge som featureuge, vi har holdt fa
stelavn og fejret mange andre begivenheder. Vi har ikke haft så
mange store aftenarrangementer for eleverne, som vi plejer at
have, men alle klasser har i stedet for holdt klassefester, og
adskillige klasser har festet flere gange.
Skoleåret 1968/69 blev begivenhedsrigt på mange måder. Det blev
året, hvor vi startede tilvalgsskolen, hvor skolen fik sin egen
børnefilmklub, og hvor skolens orkester blev en realitet.
Forældreforening og skolenævn har som sædvanlig arbejdet med
mange ting og har holdt en række møder. Af de mere udadvendte
sager vil man især huske sagen om lugten fra Gyngemosen og pro
blemerne omkring 5-dages ugen.
Elevrådet blev delt i tre afdelinger, klasserådene blev udbyg
get, og som noget helt nyt har vi nu oprettet gangråd i hver
af de fire blokke, hvor klasserne har klasselokaler. Også sam
arbejdsudvalget, skolens samråd, er begyndt sit arbejde. Her
mødes repræsentanter fra skolenævn, lærerråd, elevråd og øvri
ge medarbejdere og skolens ledelse.
SNIlVrølOMS

SUIVIS

SKOLEÅRETS AFSLUTNING
FREDAG

Fredag den 2o. juni bliver sidste skoledag. Alle
klasser møder kl. 8 i eget lokale undtagen 2. klas
serne. 2.a møder i sanglokalet, 2.b i biologiloka
let og 2.c i håndgerningslokalet.,I timen fra kl.
8-9 gøres klassen i orden, og der afleveres bø
JUNI
ger, som ikke skal bruges mere. Kl. 9 går klasser
ne til morgensang i festsalen. Børnehaveklasserne
møder kl. 8,5o på legepladsen og går samlet til morgensang.
Alle forældre, der har mulighed derfor er meget velkomne til at
være med til årsafslutningen i festsalen.
AFSLUTNINGSAFTEN. Alle elever, der udskrives fra skolens 7., 8.,
9. og lo. klasse samt fra lir og Illr indbydes sammen med deres
forældre til afslutning fredag den 2o. juni kl. 19,3o i udstil
lingsgangen. Efter afslutningen her er der kaffebord på lærervæ
relset .

Som sædvanlig rykker fore tre
børnehaveklasser op som 1. klas
ser.
Klasselærer for l.a (rød) bliver fru Lis Faurholt, for l.b (blå)
hr. Poul-Erik Kreinøe og for l.c (gul) fru Ingelise Jørgensen.
Støttelærere bliver hr. H. Nielsson og hr. H. Glarø.
Fru Hanne Bruun har søgt orlov for at rejse til USA. Nuværende
4.b får som ny klasselærer hr. Walter Steen Jen
sen. De øvrige klasser føres videre uden ændrin
ger. Der oprettes ingen nye 1. realklasser, men
vore tre 7. klasser rykker op som 8. klasser og
bliver de første klasser i den kommende tilvalgs
skole. Hr. Arne Porsager fortsætter som
rådgivningslærer og hr. Robert Ellebæk
overtager derfor hvervet som klasse
lærer i den nye 8.a.
Vi byder velkommen til to nye lærere:
Fru Lis Faurholt og hr. Walter Steen
Jensen, og velkommen tilbage fra årskursus til fru Ingelise Jørgensen og
frk. Jette Bak. Hr. Tonni Jensen er indkaldt som soldat, men ven
der forhåbentlig tilbage til skolen engang til foråret.

Det nye skoleår

M USIKAFTEN

MUSIK
musik

Den frivillige musikundervisning slutter
sæsonen og indbyder til en festlig musik
aften
tirsdag d. lo. juni kl. 19,3o

i festsalen. Der bliver spil, sang
og dans. Jazzgruppen spiller og for
første gang bliver der lejlighed til at
høre vort nye skoleorkester.
Alle interesserede voksne og børn er velkomne. Billetter
koster kr. I,- for voksne og kr, o,5o for børn. De kan
købes på skolens kontor, hos fru Forsman og hos mu
siklærerne.
Efter koncerten er kantinen åben

Sommerferien for skolens elever begynder
efter årsafslutningen i festsalen den 2o.
juni og varer til første skoledag:

Tirsdag den 12. august kl. 9,oo.

FERIE

De nye 1. klasser og vore nye børnehave
klasser begynder tirsdag den 19. august.
1. klasserne kl. lo og børnehaveklasserne
kl. 12. Børnene mødes i festsalen.

Kan du have en skotsk kammerat fra Skotland boende
hjemme i tiden lo. august - 21. august 1969 ?

Vi får besøg af et skoleorkester i ovennævnte tids
rum.
Henvendelse til fru G. Forsman. Tlf. 98 45 3o.

FESTEN FOR UDGÅEDE ELEVER blev
afholdt mandag den 19. maj.
Mange af vore gamle
G*
elever mødte op,
og vi havde en me
get hyggelig aften
med snakken og dans”^i vinkelstuen på seminariet.

SIDSTE SKOLEDAG for afgangsklas
serne onsdag d. 21. maj blev en
festlig dag. Allerede kl. 7,3o
drak man morgenkaffe sammen med
lærerne. Dagen gik med film- og
teaterforestillinger for yngre
kammerater, frokost på lærer
værelset og asfaltbal i gården.

FORÆLDREFORENINGENS debataften
om familielivet mandag d. 28.
april var en god aften. Drama
tikerholdet opførte "Den lykke
lige rejse" og aftenen sluttede
med at alle prøvede at danse
les lanciers i festsalen.

GYMNASTIK- OG MUSIKAFTENEN den
24-. april blev som tid- .
ligere år en stor succes. De mange deltar gende gymnastikpiger,
A_ var meget dygtige,
— og det var en for
nøjelse at høre de
mange forskellige musiknumre.

SEMINARIESKOLEN er udsendt 4/6.
Ansvarshavende: B. Dybmose.

FORÆLDREFORENINGENS KASSERER
hr. Larsen er meget ked af, at
enkelte medlemmer
endnu ikke har be
talt kontingent.
._. _
Nyt regnskabsår begynder nem lig til august. Kontingentet andrager kr. 5,- for ægtepar
og kr. 3,- for enkeltpersoner.
Indmeldelse i foreningen kan
ske ved henvendelse til sko
lens kontor.

DE NYE 1. KLASSER: Alle foræl
dre til børn i de nye 1.klas
ser indbydes til et oriente
rende møde, hvor de kan få
hilst på 1. klassernes klasse
lærere: Torsdag den 12. juni
kl. 19,3o.

MÆLKEDAME FRU MARIE RASMUSSEN
er holdt op efter
3% 6 års arbejde på
Æi skolen. Fru Rasmus,^5 sen vil blive savnet
på Enghavegård skole
' hvor både elever og læ
rere har været glade
■T " for hendes venlighed og
hjælpsomhed.

DEN ÅRLIGE IDRÆTSDAG for hele
skolevæsenet blev sidste år
flyttet til dagene lige før
sommerferien. I år har man ved
taget , at der ikke afholdes no
gen samlet idrætsdag.

