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Skoleny* fra Enghavegård skole ★ Gladsaxe

69/7o DecemBer 1969 Nr, 2
GLADSAXE KOMMUNE

SKOLEKOMMISSIONEN
Søhuse 14, Bagsværd

Telefon
98 62 22

Lokal tlf. . Postgiro
37 5Û

Enghavegård skole, Mørkhøj Park Alle 3, 286o Søborg.
Skrevet af »m®ESH/IHA 2T.ll.i969

KONTOSTID :
Da® Ug 10-14
Ta«dag 10-14 lé-IS.SO
Lerdag lukket

Under henvisning til skolens skrivelse af 18. september d.å. angående .lokaleproblemer på skolen, der fra skoleåret 1970/71 vil være en fuldt udbygget 3-sporet skole fra l.-lo. klasse med 3o skoleklasser samt børnehaveklasser skal man oplyse, at skolekommissionen i sit møde den 13. november d.å. har drøftet de i skrivelsen nævnte problemer .Da skolekommissionen må se hele lokalesituationen for kommunens skoler som en helhed, beklager man at måtte meddele, at man ikke for tiden har mulighed for at imøde - komme skolens ansøgning.P.f.v.
Thorkild Hansen

S1AÎENS PÆDAGOGISKE
E. Sønderby Hansen

STUDIE3ÂMLING /



SKOLENS
JULE AFSLUTNINGVio pa prøver i år at lave lidt cm juleafslutningen, der fin-der sted mandag d. 22. december. Klasserne holder ju- letime i klasselokalet fra kl. 8-9. De store elever i 8. 9. og lo. kl. holder juletime for børnene i børnehave-- ilasserne, 1. og 2. klasserne.9 samles vi alle om skolens juletræ i festsalen. Vi synger et par julesalmer og skolens orkester spiller. Vi er færdige ca. kl. lo. - og så har vi juleferie. Første skoledag efter ferien bliver mandag den 5. januar 197o. Klasserne møder efter skemaet.SEMINARIESKOLEN ønsker alle elever, forældre og skolens venner enGLÆDELIG JUL.

GLEMTE SAGER .har været et særligt stort problem i dette efterår, for vi har ikke haft noget sted, hvor vi kunne gemme alle de ting, som børnene glemmer på skolen. Nu lysner det, idet vi regner med at kunne indrette et lille rum i cyklekælderen udelukkende til glemte ting og sager. Der vil blive fast åbningstid, hvor skolebetjentens medhjælper vil være til stede
RÅDGIVNINGSLÆRERENhar fået nyt kontor. Det lille rum bag nr. 5 var ingen god løsning. Nu er der kommet rigtigt vindue i elevrådskontoret, og vi har fået tæppe på gulvet, så indtil videre vil hr. Forsager benytte dette kontor.
BYGGESAGEN:



FORÆLDREFORENINGENS JULETRÆSFEST ,4
Forældreforeningens Juletræs fest plejer 
at være årets største og hyggeligste 
fest for både børn og forældre.
I år holdes festen allerede

ONSDAG D. 17. DECEMBER KL, 1
Alle børn i børnehaveklasserne og 
i skolens 1., 2. og S. 
evt. yngre søskende) samt forældre 
ne indbydes til at være med.
Det bliver ligesom tidligere en 
rigtig gammeldags Julefest i fest
salen, hvor børn og voksne danser 
og leger sammen omkring Juletræet 
Vi får besøg af nissemanden, og 
der er en godtepose til alle bør
nene. Kantinen er åben, så der er 
adgang til at købe kaffe og smørrebrød 
Billetter til Jule træs fes ten koster kr. l,oo for børn og 
og-kr.. 2,oo for voksne^-De kan købes hos klasselæreren 
indtil mandag den 15. december.
Det er meget vigtigt, at børnene husker at gemme deres 
billet, den skal nemlig bruges for at få udleveret godte
pose. Det henstilles, at børnene har skiftesko med (spar- 
tasko). De voksne bedes venligst huske, at tobaksrygning 
ikke er tilladt i festsalen.

Lucia optog Det er Luciadag lørdag den 13. december. Skolens luciabrud og hendes syngende terner og stjernedrenge går gennem gangene på skolen og seminariet kl. 8,oo. Morgenduelige forældre er velkomne til at se luciaoptoget.
LAD DERES JULEHILSEN HJÆLPE ET BARN.Mange af vore klasser er i fuld gang med at sælge julekort til fordel for UNICEF (De forenede Nationers børnehjælpfond). Det er i år 8.c, der står for salget, og vi håber som sædvanlig at få solgt for mange tusinde kroner.



MT FORTALTADVENT.Vi har som vi plejer hængt adventskranse op ved skolens fire indgange. De er tændti hver morgen som en hilsen til børnene. Desværre har stadsgartneren svigtet, så det lille juletræ, der plejer at lyse op i skolegården hele december måned, først bliver le-, veret den 15. december.
Fritidsundervisningen
i—■Desværre ser det ud til, at lønforhandlingerne omkring skolens fritidsundervisning er gået i hårdknude. Vi er ikke kommet i gang med vinterens fritidsundervisning endnu, og der er ikke udsigt til nogen løsning foreløbig. Det er meget, meget trist. Heldigvis fortsætter >den frivillige musikundervisning. Her er tilslutningen så'stor, at rammerne er ved at sprænges.DE MANGE SPØRGESKEMAER. En del "seminariestuderende skal udarbejde eb opgave baseret på sociologiske undersøgelser. Og så kommer de til os som øvelsesskole og spørger vore elever og forældre om alt muligt fra tobaksvaner til sengetid. Vi har henstillet til seminariet, at Enghavegård skole får lov til at holde én lille pause.
SEMINARIESKOLEN er udsendt d, 11/12 1969. Ansvarshavende redaktør: B. Dybmose

CYKELPIFTNING sker på alle ske 1er og desværre også en gangimel- kælder af dår rat T sen-
lem i vor cykel- Det er et udslag ligt kammeskab. Fra "F bladet", de er kontaktblad for Aftenseminariets øvelsesskole har v klippet dette forslag, der måske kan løse problemet. Ial enkelhed: Ved hjælp af to tæn ger skrues en ekstra møtrik hård op mod ,den møtrik, der holder ventilen. De spændes "kontra".- erREDAKTIONELT: Der gået flere måneder siden sidste nr. af SEMINARIESKOLEN - det var septembemummeret. Det hænger sammen med, at vi sædvanligvis udsen- | der bladet i forbindelse med et eller andet arrangement pa skoler Og dette efterår har været usædvanligt stille. Vi har hverken holdt feature eller skolebal, som vi plejer.FORÆLDRESKOLEN. Forældre foren ingens forældreskole er nu afsluttet. Der har været god tilslutning til de mange møder. Afslutningsmødet den 3/12, der blev holdt sammen med forældre fra Værebro skole sluttede med en lille fest i kantinen.


