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BEKENDTGØRELSE
om valg af medlemmer til skolenævn
ved folkeskoler og kommunale gymnasier
i Gladsaxe kommune

*

Det bekendtgøres herved, at der i henhold til lov om sty
relsen åf kommunernes skolevæsen m. v. af 9. februar 1970,
jir. undervisningsministeriets bekendtgørelse af 18. marts
1970 S 5,

tirsdag den 21, april 1970 kl. 19.30 ¡
afhold® et møde på alle skoler i kommunen, hvor der gives en redegørelse for de regler, der gælder for valg
skolenævn ved alle skoler.
ä»

Til mødet Ind

11111,1

Vi har nu haft skolenævn på seminarieskolen i fire år, og der skal derfor efter lo
ven foretages nyvalg. Forældreforeningen har allerede
sendt indbydelse ud til'orienterende møde tirsdag den 14,april.
Ugen efter - tirsdag den 21. april kl, 19,3o er der indkaldt
til opstillingsmøde i festsalen. Der skal vælges fire nævns
medlemmer og fire suppleanter. Dersom forældrekredsen kan bli
ve enige om at opstille disse otte forældre, og der ikke in
den fire dage efter mø'det er indgået yderligere lister til
valgbestyrelsen er disse 8 valgt. Bliver der derimod indsendt
lister udover de på opstillingsmødet foreslåede, skal der af
holdes valg mandag den 4. maj kl. 17 - 21.
STA1ENS PÆDAGOGISKE

Vi har lovet at holde forældrene under
rettet om, hvordan det går med byggesa, gen; De to nye gymnastiksale og de 11
klasseværelser, vi mangler for at kun
ne huse en 3~sporet øvelsesskole. Sko
len har ikke hørt meget om, hvor langt
sagen er kommet i øjeblikket. Den har
endnu ikke været til behandling i kom
munalbestyrelsen, så det skal gå stærkt,
hvis gymnastiksalene skal stå færdige
til 12. august. Men noget er der sket.
Den 19. februar var skolenævnet ind
budt til møde med kommunalbestyrelsens
skoleudvalg for at redegøre for vore vanskeligheder. Den 25. fe
bruar sendte arkitekterne Jørgen Bo og Karen og Ebbe Clemmensen
et skitseforslag til skolevæsenet og fremsendte en række særlige
ønsker til den nye bygning. Og så ved vi faktisk ikke mere, for
vi har intet hørt om, hvad der er sket med sagen. Men forhåbent
lig kan vi inden længe fortælle mere, for alle instanser har
hidtil givet udtryk for, at man betragtede sagen som en haste
sag’.

BYGGESAGEN:

•glemtOMS]
Der glemmes mange ting på skolen
og mange forskellige ting,
Huer, hatte, vanter, trøjer, bukser, tasker, penalhuse, smyk
ker, ure osv. osv. osv. Vi har hidtil ikke haft mulighed for
at udstille disse mange glemte sager så ejermanden,(eller hans
forældre) kunne finde det igen. Men nu har vi fået en løsning
på problemet, som vi selv synes er vældig god. I çykelkælde^^
er der blevet bygget et rum med tremmevægge, så man kan kig^J
ind og genkende sine ting.
Tøjet hænger på bøjler og
mindre ting er lagt frem på .
X*
borde. Og der er fast åbnings-/
tid. Skolebetjentmedhjælper
I
Hans Hansen er tilstede hver Ledag i frikvarteret kl. 9,5o
I1
til lo,oo. Forældre er meget velkomne. Kom og hjælp
os med at få udsolgt.

GYMNASTIK- OG MUSIKAFTEN.

Det plejer at være en meget festlig aften, når
agre piger og elever fra Den frivillige Musikun
dervisning indbyder forældre og kammerater til
den årlige gymnastik- og musikaften. I år har vi
planlagt opvisningen til
mandag den 27. april 197o kl. 19, 3o i festsalen.

Skolens orkester vil spille, og der bliver opvis
ning i pigegymnastik - både rigtig gammeldags og
det mest moderne - og folkedans og lege. Vi har
altid fuldt hus denne aften, og da tilskuerantal
let må begrænses for at skaffe plads til opvis
ningen, må man sikre sig adgangskort, der fås
gratis på kontoret og hos gymnastiklærerinderne
og musiklærerne fra mandag den 2o, april.

I de lokale aviser har yi kunnet læse,,
at myndighederne har imødekommet skolenævnets og lærerrådets ansøgning
om at få oprettet en 3, børnehaveklas?
se.
Det betyder, at alle børn, der en ind
skrevet i seminarieskolens børnehave
klasser kan begynde efter sommerferi
en. Forældrene til disse børn har
stemmeret til skolenævnsvalget,

DEN SIDSTE LØRDAG

Skolekommissionen og skoleud
valget i Giadsaxe kommune har
indstillet, at der oprettes én 3.
børnehaveklasse på Enghavegård
skole, Jg at der i den anledning
gives en tillægsbevilling på 25.000
kr. til driftsbudgettet 1970-71.
Enghavegård skoles, lærerråd og
skolenævnet har i sin'henvendelse
til . skolekommissionen motiveret
ønsket om etablering af en sådan
3. børnehaveklasse med, at det er
af stor betydning for skolen, at
ingen børn afskære§_fr^ t at, gå J<
børnehaveklasse!!^
*

Lørdag den 18. april 19 7o bliver lidt
af en skolehistorisk mærkedag. Det-bliver den
sidste lørdag, hvor vi holder normal skoledag.
Fremover vil enhver lørdag være fridag. Indtil
■ sommerferien læses endnu lørdagsskema på for
skellige ugedage efter nedenstående plan, men
til august træder de nye læseplaner i kraft og
sa har alle skoleelever lørdagsfri.
LØRDAGSSKEMA læses: onsdag d. 6/5, torsdag d. 14/5,
fredag d, 29/5, mandag d. 1/6, tirsdag d. 9/6 og
onsdag d. 17/6.

LYS I VINDUERNE.
Siden skolens første
MANDAG
år har vi haft leven
de lys i alle skolens
vinduer på befrielses
aftenen. Vi vil gerne
endnu engang - her i
MAJ
25-året - gentage det
te arrangement og be
der derfor forældrene hjælpe os
med julelys; så mange som mu
ligt. Lysene kan afleveres på
kontoret.

TYVERI På SKOLEN.

Der er blevet stjålet de mærke
ligste ting på skolen i den se
neste tid. Fra rådgivnings lære
rens kontor er fjernet et telefonapparat (almindelig KTAS mo
del, farve grå) fra bibliote
ket for ca. kr. 600 dias (far
vebilleder) og fra sekretærkon
toret kr. 2o i kontanter.

S KOLE FOTOGRAFERING
Alle klasser og alle
elever blev for ny
lig farvefotograferet
af firmaet Nordisk
Skolefoto. Børnene
har fået billed-«
erne med hjem
til forevis
ning. Ønsker
forældrene at
beholde billederne bedes man be
tale på den vedlagte giroblanket.
I modsat fald bedes billederne
returneret til skolen.

REDAKTIONELT. Vi har ikke ud
sendt mange numre af SEMINARIE
SKOLEN i år. Det hænger sammen
med at bladet sædvanligvis kun
udsendes i forbindelse med et
eller an
det ar
rangement
på skolen
og tilsy
neladende
har både
elever
og lærere
ønsket
at skole
året 1969/70 blev et stille år,
hvor der ikke skete ret meget.

NY LÆRERRÅDSFORMAND :
Lærerrådet har pr.
1. april valgt ny
formand. Hr. Poul
Birkedal varetager
kontakten til skole
nævnet, Fru Lis
Faurholt og fru El
se Bådsager står
for elevarrange
menter.

KUNST PÂ SKOLEN
Fra kommunens kulturudvalg har
vi fået meddelelse om at 28 gra^
fiske blade af kunstneren Dan
Sterup-Hansen i nær fremtid
vil blive hængt op på skolen.
Vandreudstillingen vil senere
flytte til en anden skolen.

SEMINARIESKOLEN er udsendt den
13/4 19 7o. Ansvarshavende re
daktør: B. Dybmose

