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Skolenyf fra Enghavegård skåle Gladsaxe

7o/71 September1 19 7o Nr. 1.

Det er hvert år ved skoleårets begyndelse nødvendigt at sige nogle ord om skolevejen, og i år er det måske særlig nødvendigt. Skolenævnet har som tidligere meddelt besluttet forsøgsvis at ændre elevernes mødetid om morgenen fra kl. 8,oo til kl. 8,lo. Forud for denne beslutning er gået en række undersøgelser der viser, at trafiktætheden lige efter kl. 8 falder med ca. 6o%.Den nye mødetid skulle give vore store elever en bedre mulighed for at nå sikkert i skole. Hvis de planlægger deres kørsel fornuftigt, således at de er ud for kirken et par minutter over 8, kan de slippe over Mørkhøjvej, når trafikken er mindst, og alligevel nå i skole til rette tid.Skolenævnet har arbejdet med skolens trafikproblemer i adskillige år og mener at have sikret børnenes skolevej så meget som det nu er muligt. Ingen børn behøver overhovedet at krydse Mørkhøjvej til fods eller på cykel om morgenen. Der er indrettet en stor cykelparkeringsplads for vore elever ved broen. Stiller man sin cykel her og går over broen og til skolen, er skolevejen helt sikker. Broen er bygget af kommunen for at sikre Enghavegård skoles elever på vej til og fra skole. Alle fornuftige børn bruger broen, men også alle voksne - seminariestuderende eller forældre - bør benytte broen. For eksemplets skyld og for egen sikkerheds skyld.
QTAjc jr .V. .... .. .... t
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Hr. civiling. Kjeld Rasmussen 
(formand)

NYT OM SKOLENÆVNET.Som meddelt i SEMINARIESKOLENS juni nr. er det nye skolenævn tiltrådt. Alle elever og forældre, der har noget på hjerte, er meget velkomne til ßt henvende sig til en af os, pr. telefon eller brev eller ved at lægge en meddelelse til os på skolens kontor.I nævnets møder deltager skoleinspektøren, viceskoleinspektøren og to repræsentanter for lærerrådets formandsskab. Derimod deltager der endnu ingen elever, og det er vi kede af. Der er kun få sager, som elevrepræsentanter ifølge styrelsesloven ikke måvære med til at behandle, og der er en masse, hvor vi nok kunne have brug for elevernes ekspertviden. Der står to tomme stole og venter.Skolenævnet har følgende sammensætning:Lis Bertelsen, Ilbjerg alle 36, 273o Herlev, 941565. (1. suppleant, deltager normalt i nævnets arbejde).Vang Jensen, Klausdalsbrovej 129, 286o Søborg, 69o697 (tillige medlem af Gladsaxe kommunalbestyrelse).Jens Larsen, Sydskråningen 2o, 28oo Lyngby, 872448 (sekretær) Monique Millier, Debelvej 7, 273o Herlev, 945ol7 (næstformand) Kjeld Rasmussen, Runebergs alle 46, 286o Søborg, 691813 (formand) Hans Timmermann, Breumvej 42, 273o Herlev, 943339 (tillige med-lem af Gladsaxe skolekommission). K.R. •NYT FRA SKOLENÆVNET:Skolenævnet holder ordinært møde den første onsdag i hver måned og ekstramøder indkaldes efter behov. Inden skoleårets start har vi holdt 4 møder. Ingen venter vel endnu resultater af vor virksomhed, men vi har da sammen med lærerne sat noget i gang og mere vil følge efter. Vi nævner nogle af vore aktiviteter:Et udvalg der består af Børge Dybmose, Vang Jensen, Hans Timmermann og en gruppe fra lærerrådet skal følge det nye projekt om to gymnastiksale og andre nybygninger. - Et udvalg for midlertidige lokaler består af Lise Bertelsen, Monique Müller, Kjeld Rasmussen og fra lærerne : Søren Andersen og Alis Busch-Christen- sen. - Vi har bedt skolekommissionen om at få etableret de planlagte idrætsanlæg. - Et udvalg om fritidsundervisning består af Jens Larsen, Monique Müller og Hans Timmermann. Det vil blive suppleret med lærer P-H. Hartmann og evt. endnu en lærer.Vi håber forældreforeningen kan videreføre FORÆLDRESKOLEN fra sidste år i samarbejde med skolenævnet, men har endnu ikke set noget program. K.R.



Rundskue- FOR NIE FORÆLDRE

Tirsdag den 22. september vil 
der være rundvisning på skolen

dagen for forældre til børn, der er begyndt på 
skolen efter sommerferien. Formålet er 
at gøre vore nye forældre fortrolige med 

skolens labyrinter og med nogle af de mere specielle indretnin
ger, skolen råder over. Rundvisningen organiseres af lærere, ele
ver, kontakt forældre og skolenævn i fællesskab., Den er som sagt 
mest beregnet for nye forældre, men andre interesserede er na
turligvis velkomne. Vi mødes ved sørøverskibet i skolegården ,
kl. 19,3o. K.R,

ONSDAG

30
SEPTEMBER

G E N ER AL F 0 RS AMLING
Foreningen ÉNGHAVEGÁRD SKOLE, seminaries kolens for- 
ældre- og lærerforening indkalder til sin årlige 
ordinære generalforsamling onsdag den 3o. september 
kl. 19,3o på læsestuen. Dagsorden, efter lovene. 
Foreningens generalforsamling er som sædvanlig åben 
for alle forældre, uanset om man er medlem eller ej.

Det plejer at være en meget interessant aften, hvor alle spørgs
mål, der vedrører skolen kan tages op. Indmeldelse i foreningen 
kan ske ved henvendelse til hr. Jens.Larsen, tlf. 87 24 48.

Hans Hansen.Første skoledag efter sommerferien stod skolebetjentmedhjælper Hans Hansen smilende, som han plejede, ved indgangen til festsalen og tog imod os. Det var tydeligt, at han var meget glad for at se børnene igen, og det var også let at se, at han havde mange personlige venner blandt skolens elever. På vej hjem fra skole den dag blev han ramt af en hjerneblødning og få dage efter døde han på hospitalet.Med Hans Hansen har Enghavegård skole mistet en interesseret og meget samvittighedsfuld medarbejder. Han passede sit arbejde stilfærdigt og omhyggeligt og var meget hjælpsom og venlig over for børn og voksne.Vi savner ham på skolen/Og vi vil huske ham længe.Børge Dybmose.



VELKOMMENFørst i løbet af sommerferien blev de nye stillinger i vore i børnehaveklasser besat. Fru Kirsten Kjær Jeppesen blev bøme- haveklasselærer i gul børnehaveklasse og frk. Ditte Balsmidt ; og frk. Bente Christensen blev • medhjælpere. Vi byder velkommen I til skolen og til samarbejdet.SKOLESKEMAET i år blev en ubeha- { gelig overraskelse for mange.Men vi savner stadig lo klasse- i lokaler og 2 gymnastiksale, så î vi har desværre ikke kunnet und- g gå vandreklasser, mellemtimer og timer til kl. 16.DER ER INTET NYT om de nye gym- j nastiksa- il le. Vi ved ikke om tegningerne er fær- i dige, om | der er i- gangsæt- ningstillade Ise og ‘i om der er j bevilget I penge til byggeriet. Vi havde hå-f bet at kunne meddele, at gravemaskinerne nu var i gang, så salene kunne tages i brug til au- i gust 1971, men tilsyneladende er der intet sket i sommerens løb.SEMINARIESKOLEN er udsendt 7/9197o. Ansvarshavende: B. Dybmose

UDNÆVNELSERSeminarieskolens rådgivningslærer, hr. Arne Porsager er af skolekommissionen enstemmigt indstillet til embedet som skoleinspektør ved Mørkhøj skole. Hr. Porsager forventes udnævnt pr. 1. oktober.Ikke mindre end 5 af skolens lærere er ansat som skolevæsenets konsulenter pr. 1. august: Grete Forsman (frivillig musik) Robert Ellebæk (AV-hjælpemidler), Leif Rigun (småbørnsundervisn in g) Tage Andersen (dansk/orientering) Else Bådsager (musisk faggruppe).NYT SANGKOR: Der er endnu nogle ledigé pladser for piger og drenge i 3. ,4. og 5. klasse i skolens sangkor. Koret ledes af Carsten Hessum Hansen og holder prøver onsdag og fredag. Indmeldelsesblanket fås på kontoret.FORURENING. Mange klasser arbejder med forureningsproblemer som emne. Det giver os håb om, at vi snart kan få løst vort eget lille lokale forureningsproblem: tomme flasker. Flaskerne flyder alle vegne på skolen. En del bliver slået itu og glasskårene er en fare for de mange elever, der går med bare fødder her i sommertiden.


