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fra ★ GSadsaxe

69/7o Juni 197o Ny. 4

NYT SKOLENÆVN
Onsdag den 27. maj holdt det gamle skolenævn sit sidste møde, 
og bagefter var der en lille sammenkomst med de nye nævnsmedlem
mer og de skiftende lærerrepræsentanter i skolenævnet.
Fra skolens side skal der lyde en vanri tak til de forældre', der 
nu forlader nævnet, fru E-M. Andersen, fru Hertling og hr. Ole 
Jacobsen samt til kommunalbestyrelsesmedlem, fru I. Schaldemose. 
Samarbejdet i det gamle nævn har været forbilledligt og nævnets 
medlemmer har udført et meget stort og tidskrævende arbejde til 
gavn for skolen.
Der blev ikke kampvalg om pladserne i det nye skolenævn. På for
ældreforeningens orienterende møde den 14, april fik man snakket 
en deJ. om skolens problemer, og det nye nævns opgaver, og på op
stillingsmødet den 21. april enedes man om kun at opstille en 
liste. Herefter var følgende forældre valgt:
Fru Monique Müller, Debelvej 7, 273o Herlev
Hr. Kjeld Rasmussen, Runebergs Alle 46, 286o Søborg
Hr. Jens Larsen, Sydskråningen 2o, 28oo Lyngby
Hr. Hans Timmermann, Breumvej 42, 273o Herlev'
Suppleant blev fru Lise Bertelsen, Ilbjerg Alle 36, 273o Herlev, 
Fra kommunalbestyrelsen tiltrådte hr. Vang Jensen, Klausdalsbro- 
vej 129, 286o Søborg.
Skolen byder det nye skolenævn velkommen. Vi håber på, at vi vil 
få et lige så godt og frugtbart samarbejde, som vi har haft med 
det garnle nævn. Skolenævnet kommer ikke til at savne arbejdsopga
ver. På de to forældremøder kom det meget klart frem, at skolens 
forældrekreds er levende optaget at vore aktuelle problemer om
kring de manglende lokaler, og på de nye skolenævnsmedlemmer 
forstod man, at byggesagen for dem var en hjertesag.
Trods stor imødekommenhed fra seminariet med hensyn til gymna
stiktimerne kan det ikke undgås, at mange af vore børn får et
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meget dårligt skema i det kommende skoleår. Vi har forsøgt at 
fordele vore alt for få lokaler efter bedste skøn, men det bli
ver ikke let at lave en god tilvalgsskole og en trivselsskole, 
nar f.eks, samtlige vore klasser fra 8, klasse og opefter bliver 
vandreklasser og må nøjes med at dele 4 normalklasserum som 
"hjemmeklasser".

STILLE DAGE PÅ ENGHAVEGÅRD
Den redaktionelle bemærkning i' sidste 
nummer af SEMINARIESKOLEN om de meget 
få fællesarrangementer på skolen i 
dette skoleår, har afstedkommet en 
del debat blandt lærerne og nedenstå
ende indlæg fra overlærer Tage Andersen:

"Det har været en elendig sæson - jeg 
græmmes !
Hvis dette var udtrykt af eleverne måt

te forældre og lærere i fællesskab føle sig meget ilde berørt. 
Men som det fremtrådte i sidste nummer af SEMINARIESKOLEN må det 
vel siges at være udtrykt på elevernes vegne, og med følelser på 
andres vegne kan vi ligesom lettere bære det.
Det har været en sæson uden de store armbevægelser. Der har ikke 
været skolebal. Vi lærere husker heller ikke det sidste skolebal 
som en succes, der uomgængeligt burde gentages. Det er som om ar
rangementer for "den store gruppe", bestående af hele skolen, 
nemt bliver et paradenummer, der sættes i scene ikke for at more 
men bare for at gøre noget. I stedet har kolleger ind imellem 
forsøgt at skabe rammer for de enkelte klasser med arrangemen
ter, der passer til elevernes ønsker. I mange klasser har der væ
ret klassefester. Det kan være en enkelt "komsammen", hvor der 
hygges og danses, eller det kan være et større arrangement, som 
fællesfødselsdagene i de mindre klasser. Hytteturene har flore
ret både for enkelte klasser og for flere klasser sammen. "Gruf- 
fen" har flere aftener lavet jamsession for de store elever, og 
i mange klasser er det også almindeligt, at eleverne uformelt 
finder sammen uden for skoletiden enten hos hinanden eller hos 
en lærer privat. Ligeledes har flere lærere været på skolerej
ser med deres klasser, og der er arrangeret filmforevisninger, 
biografture og teaterbesøg. I skoletiden har der som en del af 
arbejdet været ekskursioner og lejrskoler. Der skal ikke megen 
viden om disse aktiviteter til for at konstatere, at sådanne ar
rangementer ikke barer kører af sig selv.



Det har som sagt ikke været en sæson med de store fællesarrange
menter, hvor der har været sat noget i scene for alle børnene på 
en gang, Derfor kan yi måske opleye, at der i enkelte klasser 
sidder elever, der som Søren Brun må udbryde, at sæsonen har væ
ret elendig. Spørgsmålet er bare, hvad vi kan gøre ved det ? - 
Skal vi som skrevet står acceptere, ”at de, der har meget skal 
gives endnu mere”. Måske har forældrene enten i forældreforenin
gen eller gennem skolenævnet et forslag, der kan skabe gode og 
hyggelige rammer for alle elever ?
Lærerrådet har ikke taget ensidig stilling til disse forhold, og 
når det i sidste nummer af dette blad oplyses, at to kolleger var 
valgt til at forestå de fælles arrangementer, er det ikke helt i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. De er valgt til at væ
re kontaktled mellem lærere og elever, altså de to der inden for 
formandsgruppen specielt skal have denne kontakt for øje. Af det
te, hvis det kommer som et elevønske evt. kan medføre en sådan 
aktivitet er noget, der er muligt og måske også ønskeligt.

SKOLEÅRETS AFSLUTNING

TORSDAG DEN 18, JUNI kl. 19,30 er alle elever, der ud
skrives fra 7., 8., 9. og lo. klasse samt fra II r 
og III r indbudt sammen med deres forældre til af*-. •'
slutningsaften i udstillingsgangen. Efter afslut
ningen her fortsætter man i vinkelstuen.
FREDAG DEN 19. JUNI bliver sidste skoledag. 
Alle klasser møder kl. 8 i eget lokale undta
gen 2. klasserne. 2.a møder i håndgernings
lokalet, 2.b i biologilokaler og 2.c i sang
lokalet.. I timen kl. 8-9 gøres klassen i or
den og de sidste bøger, som ikke skal bruges i 
mere afleveres. Kl. 9 går klasserne til mor-: 
gensang i festsalen. Børnehaveklasserne mø-
der kl. 8,5o på legepladsen og går samlet til“’ 
morgensang.- Vi bliver mange i festsalen, men forældre der har 
lyst til at være med ved årsafslutningen er meget velkomne.

SENERE MODETID EFTER SO^ERFEPIEN Î

Sommerferien for skolens elever begynder efter årsafslutningen 
i festsalen den 19. juni og varer til første skoledag

mandag den lo. august kl, 9,oo.
Efter mange drøftelser har skolenævnet besluttet forsøgsvis at



ændre elevernes mødetid fra kl. 8,oo til 
kl. 8,lo. Af hensyn til seminariet kan. 
dagens øvrige timer ikke forskydes, og 
da ministeriet ikke tillader; nedskæring 
af undervisningstiden ændres frikvarteret 
kl. 9 til en ombytning. Ændringen skulle 
give cyklende elever en bedre mulighed 

for at nå sikkert i skole. Lige efter kl. 
8 falder trafiktætheden med ca. 6o%. Hvis 
vore store elever planlægger deres kørsel 
fornuftigt, skulle de kunne undgå at kryd
se Mørkhøjvej lige i myldretiden.

Det nye skoleår
Lærernes nedsatte timetal og mange kolle
gers deltagelse i kursus på lærerhøjsko
len bevirker, at vi i år skal byde vel
kommen til 9 nye lærere:
Inge Jacobsen - John Clemen Christensen - 
Keld Madsen - Karin Petersen - Winnie 
Åkerlund - Anette Alsløv - Steffen Munch 
Hansen - Solveig Pedersen - Urte Hvidt.
Hr. Tonni Jensen er vendt tilbage til sko
len efter endt soldatertjeneste.

Vi siger farvel til hr. Poul-Erik Kreinøe, der har søgt stil
ling ved en "Lilleskole” og hr. Ulf Rasmussen, der bliver vice- 
inspektør på Lundevang skole. Fru Nonni Schrøder og hr, Henning 
Bak har fået bevilliget årskursus på lærerhøjskolen.
Som sædvanlig rykker vore tre børnehaveklasser op som 1. klas
ser. Klasselærer for 1. a (rød) bliver Inge Jacobsen, for l.b 
(blå) Karin Petersen og for 1. c (gul) fru Anette Alsløv. 2.b 
får ny klasselærer, hr. Keld Madsen, Hr. Tonni Jensen bliver 
klasselærer i 5. c efter fru Anni Larsen, der bliver støttelæ
rer. Hr. Henrik Mau Jensen overtager hvervet som klasselærer i 
5. a og hr. Tage Andersen bliver klasselærer i 7. a. Klasselære
re i de tre 8. klasser bliver fru Else Jensen (8'.a), hr. Jørgen 
Solmose (8.b) og hr. Søren Andersen (8,c).
Som ny skolepsykolog tiltræder seminarielektor, cand. psyk. 
Erik Bang.

SEMINARIESKOLEN er udsendt den 11/6 197o. Ansvarshavende: B. Dyb
mose .


