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ANNO 197o; 3o KLASSER I 19 LOKALER.
Med det nye skoleår, som nu er begyndt,
nærmer skolen sig afslutningen af den op
bygning som 3-sporet skole, der blev be
gyndt i 1963. En 3-sporet skole vil sige
en skole med 3 klasser på hvert trin,
altså ialt 33 klasser fra bømehaveklasserne til lo. klassetrin.
Vi er blevet en stor skole, men vi har
slet ikke plads til så mange klasser, og vi må se i øjnene, at
de kommende år kan blive meget vanskelige for elever og lærere,
hvis der ikke gøres noget. Bygningerne er nemlig kun bygget til
at rumme en 2-sporet skole. Vi har 2o klasselokaler, 8 fagloka
ler og 5 grupperum, der allerede nu har måttet tages i brug
som klasselokaler, selv om de er alt for små. Og vi har slet
ingen gymnastiksale. Vi har hidtil benyttet seminariets gymna
stiksale, men seminariet er i voldsom vækst, så til næste år
vil vi kun kunne få placeret ganske enkelte timer i gymnastik
sale og boldhal.
De fleste af kommunens skoler har lokalemangel i disse år. Det
skyldes et øget børnetal i det pågældende kvarter, og det kan
løses ved midlertidige foranstaltninger, barakbyggeri etc.
Vort problem er anderledes og mere alvorligt, for den nye lov
om læreruddannelse, der er trådt i kraft i år, kræver, at en
i seminarieskole skal være 3-sporet. Vi skal altså i al fremtid
blive ved med at være en 3-sporet skole. Med de store krav om
é ekstra lokaler, som tilvalgsskolens holddeling kræver, og med
kravet om særlige lokaler, som en seminarieskole skal stille
til rådighed for de lærerstuderende, er der kun en udvej - der
STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

må bygges.
Skolen vil holde forældrekredsen fortsat orienteret
der sker i denne sag. Vi har fuld tillid til, at de
heder, der bestemte, at Gladsaxe kommune byggede en
rieskole til Blaagaard Seminarium, også vil vide at
den pa en sadan made, at den kan løse sine opgaver.

om, hvad
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INDBYDELSE
GENERALFORSAMLING I FORENINGEN "ENGHAVEGÅRD
SKOLE"

Forældre- og lærerforeningen har.indkaldt
til sin årlige ordinære generalforsamling :

TIRSDAG DEN 3o. SEPTEMBER 1969 KL, 19,3o
på læsestuen.
Foreningens generalforsamling er som sædvanlig åben for alle
forældre, uanset om man er medlem eller eg. Det pieger at væ
re en meget interessant aften, hvor alle spørgsmål, der vedrø
rer skolen kan tages op. På den officielle indkaldelse står
nævnt vidt forskellige emner, som: Samarbejdsudvalg, lokalefor
hold, forældreskole, årsplan, blokråd og skoleråd.
Styrelsen håber, at alle medlemmer slutter op om generalforsam
lingen, og at andre interesserede forældre også vil deltage.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kasserer Jens
Larsen, November 12, Herlev, tlf. 94 24 42. Kontingentet er sta
dig kun kr. 5,oo om året for ægtepar og kr. 3,oo for enkeltper
soner.

GHAVEGÂRD SKOLES BØRNEHLMKLUB . GLADSAXE

TUMLEGRAFEN
TUMLEGRAFEN er Enghavegård skoles egen bømefilmklub. Alle ele
ver fra børnehaveklassen og til 5. klasse samt deres forældre
og små søskende kan blive medlemmer. Ideen er bl.a,, at børn og
forældre ser filmen sammen og får en fælles oplevelse. Program
met for efterårets film er delt ud i alle klasser. Det omfatter
bl.a. "Vi på Krageøen" og en sjov og spændende Tin-Tin film.
Det koster kun kr. 3,oo for at blive medlem, og foreløbig er der
planlagt mindst 6 filmaftener.

ONSDAG den 17. september
blev en festlig skoledag.
Vi fik besøg af den berøm
te amerikanske skuespiltrup:
"THE BREAD AND PUPPET THEA
TRE", som i skolegården op
førte KING STORY. Der var
farver, fest og stemning.
Forhåbentlig er mange klas
ser blevet inspireret til
selv at lave dukker og spil
le lignende småstykker, f.
eks. til morgensang..

TEATERGARDEROBEN.
Fra skolescenens teatergarderobe, der nu
er i likvidation, har skolen købt en ræk
ke sjove og festlige dragter, som kan
bruges, når vi spiller komedie til mor
gensang, eller hvis vi igen går i gang
med en større dramatisk opgave. Pengene
havde vi stående fra den 1. præmie, skolen
i sin tid vandt i Berlingske Tidendes skole
teaterkonkurrence .

8® DEBAT —
Det har knebet lidt med at komme igang med elevrådsarbejdet her
i efteråret, Men sidste mandag kaldte III real sammen til et
skolemøde for 8.-lo. klasserne, for at få drøftet, hvad man skul
le gøre. Man var ikke sikker på, at den hidtidige form for elev
rådsarbejde var den rigtige, fordi alt for mange blot var passi
ve tilskuere til det, der skete. Man enedes om at drøfte hele
spørgsmålet i klasserne og så snarest holde et nyt møde om pro
blemerne .

— sadist, der er indrettet til brug for Blaagaard
Seminarium og Enghavegård skole er snart klar til
y
indvielse. Forsøgsarbejdet sker i samarbejde med Danmarkis Radio, der også har leveret det kostbare apparatur. Des
værre får vi nok ikke lov til at sende vore programmer ud over
Mørkhøj-området, men må nøjes med intern TV til klasserne.

fritidsundervisningen
Den nye fritidslov, der er
trådt i kraft for nylig, har
skabt visse vanskeligheder, så
vi ikke som sædvanlig har kun
net udsende det store program
om vinterens fritidsundervis*
ning. Forhåbentlig findes der
en løsning på problemerne in
den længe. Mange børn har
glædet sig til at komme igang
med fritidsundervisningen her
til 1. oktober, og de skulle
nødig skuffes. Den frivillige
musikundervisning fortsætter
som sædvanlig med meget stor
tilslutning.
SKOLESKOVTUR. Tirs
dag den 3o. september
holder vi skoleskov
tur for alle klasser.
Undervisningen er sus
penderet, og klasser
ne tager på tur. Da
vi ikke holder fælles
skovtur for hele sko
len, vil klasserne
selv sørge for, at for
ældrene får besked om,
hvor turen går hen,
samt afgangstid og ti
den for hjemkomst.-

TEGNINGER FRA KOREA: I udstil
lingsgangen har vi for tiden
en meget fin udstilling af
tegninger fra Korea.
Det er piger og drenge^, fej
fra skoler i Korea,
der på denne måde
fortæller om deres
hverdagsliv, og
om deres smukke
land. Udstillin
gen er åben i skoletiden

ET GODT RÄD

Den helt sikre skole
vej for alle cykli
ster der bor på kir
kesiden af Mørkhøjvej:
Kør ad de små veje
j|til kirken, stil cyk
len i cyklestativerne vécTSroen, gå over broen og
så til fods ned ad Mørkhøj Park
alle. Det tager 2 min. længere
tid at gå end at cykle, men det
er mange, mange gange sikrere
end den livsfarlige cykletur
over Mørkhøjvej i ny Idretiden.

POSTKASSEN
Vi har fået en fin rød postkas
se i skolegården. Den er bereg
net til breve fra skolens ele
ver til elevrådet eller til
skoleinspektøren. Brevene kan
indeholde spørgsmål, forslag
eller klager, og det var tanken,
at brevene skal læses op til
morgensang, hvor der også vil
blive givet svar.
DET BLIVER MEGET
VARMT når solen
skinner gennem de
store ruder i klasseme. Nu har skolenævnet ansøgt kommu
nen om penge til et foi
søg, der måske kan hjælpe på pr<
blemet. Alle ruder i forsøgsloki
let får påklistret en reflekte
rende hinde, der tilbagekaster
det meste af sollyset.
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