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JUL PÄ ENGHAVEGÄRD
Så blev det atter jul på Enghavegård - trods alle de trængsler,
vi har måttet igennem og som midters ideme i vort lille blad
handler om.
Julen begynder med det lille JULETRÆ i skolegården og de tændte
ADVENTSKRANSE ved indgangene. Mandag d. 14-. december kl. 8,15
går LUCIABRUDEN fulgt af syngende terner og stjernedrenge gen
nem gangene på skolen og seminariet.
Torsdag den 17. december kl. 19-21 holder forældreforeningen sin
store JULETRÆSFEST for alle børn i børnehaveklasserne og i sko
lens 1., 2. og 3. klasser (og evt. yngde søskende) samt deres
forældre. Kantinen.er åben. Billetterne koster kr. 2,oo for
børn (incl. godtepose) og kr. 2,oo for voksne og kan købes hos
klasselærerne til den 15/12.
Mandag den 21. december kl. 19,3o holder skolens orkester i sam
arbejde med den frivillige musikundervisning JULEKONCERT i fest
salen. Billetter kr. 2,oo for voksne og kr. l,oo for børn fås
på kontoret.
Mandag den 21. december holder vi JULESTUE
' ' \
hele dagen med klasselæreren. Skemaet er sus- C '
penderet. 1. klasserne går i skole kl. 8-lo,4-5
2. kl. kl. 11,15-14. Alle andre klasser kl.814.Børnehavekl. møder som sædvanlig.
Tirsdag d. 22.december: JULEAFSLUTNING. Vi er
mange nu, så vi prøver at dele os. i 3 hold. Kl.
8 møder børnehavekl. rød og alle a-klasser (la
2a osv.). Hjem ca. kl.9,3o. Kl. 9 møder børne
havekl. blå og alle b-klasser. Hjem ca. lo,3o.
Kl. lo møder børnehavekl. gul og alle c-klasser
Hjem ca. 11,3o, Første fridag i JULEFERIEN er
onsdag den 23/12. Første skoledag efter feri
en er mandag den 4/1 1971.
SEMINARIESKOLEN ønsker alle elever, forældre
og skolens venner en GLÆDELIG JUL.
STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Der er lus på en række skeler for tiden.
På Enghavegård skole har vi valgt at gø
re noget effektivt ved denne, gene3 og
det har givet anledning til presseomta
le og en del uro blandt forældrene. Sko
lenævnsformanden fortæller her om situa
tionen:
LIDT OM LUS.
Dette skulle gerne være til både advarsel og beroligelse for
elever og forældre.
Lus har vi ikke haft i mange år, og aldrig, før på skolen her.
Nu er de kommet, og de bliver her et stykke tid endnu. På sko
len bliver der gjort hvad der kan gøres for at udrydde dem. Be
kæmpelsen blev sat ind omgående, da lusene blev opdaget for en
måneds tid siden.
Nogle mener, at lus kommer af langt hår. Det er overtro.
Nogle mener, at lus kommer af at man ikke vasker hår. Det er
også overtro.
Derimod er det rigtigt, at hår der er fyldt med skidt og skæl
byder luseæg de bedste muligheder for en sund og harmonisk ud
vikling. Under gunstige betingelser kan en lus formere sig op
til 15ooo på tre uger. Luseæg kan efter fem dages ophold på en
ulden trøje stadig være i stand til at udvikle sig.
Altså: vask jerî Men tro ikke, at I så er garanteret mod at få
Lus. Man kan altid blive smittet selv om man holder sit hår og
sit tøj i orden.
Hvis man er særlig udsat for at få lus, eller hvis det betyder
et stort afbræk i tilværelsen at få. lus ind i familien, kan man
beskytte sig ved at smøre Ivoran i håret. Det fås i håndkøb på
apoteket. Brug samme teknik som damefrisøren gør når hun per
manenter.
En tættekam er billig. Køb en til hver i familien og brug den
dagligt, indtil luseplagen er væk. Kanimen er velegnet til at
finde luseæg med; sker det, så sørg for behandling og registre
ring. Det sidste blandt andet for at opnå tilbud om vejledning
i videre behandling.
Da skolelægen har beordret ti dages karantæne for elever med
lus, er kontrol med udbredelsen vanskelig, og skolegangen lider
afbræk. Skoledirektøren har henstillet, at elever med lus ikke
sendes hjem.

Hvis Deres barn får lus eller Luseæg, og altså bliver behandlet
og sendt hjem, kan De gøre barnet, familien, skolen, ja hele eg
nen en tjeneste ced at gentage Ivoran-behandlingen flere gange
i løbet af de ti karantænedage.

Overhold karantænen. Lad være at gå i klubber og biografer. Lad
være at gå i forretninger og prøve bluser.
Kjeld Rasmussen
formand for skolenævnet.

Skolelægen, kredslæge dr. Riehard Christensen, skriver om samme
emne: '
KÖMMEOIW
Ler er konstateret lus i skolerne. Det må
SAVNE SAGTEN®
SPÆNDING)
i den anledning pointeres, at lus ikke er
en sygdom, men en ubehagelighed, som kan
opstå når som helst. Også elever, hvis hy
giejniske standard er tilfredsstillende,
kan naturligvis smittes med lus, Man må
hertil sige, at det er ikke nogen skam at
få lus, men det er en skam at have Lus.
Skolen vil gøre sit til at udrydde denne
gene og beder hjemmene om at bidrage her
til først og fremmest ved at tage det som
det er, når man lever sammen med andre mennesker, og dernæst ved
at underkaste sig de forholdsregler, der er nødvendige, og disse
er ganske simpelt at væde håret med Ivoran-sprit og lade denne
sprit sidde i håret i lo dage og derefter påny - efter hårvask at foretage en gennemvædning af håret, benne sidste gennemvædning behøver.kun at sidde i håret i 24 timer.
_
Lus smitter kun på følgende måder: Ved anvendelse af fælles kam ved at tage fremmede hatte på - ved direkte kontakt hoved ved
hoved. En lidt mere usikker smittekilde er den at lægge hovedet
på. madrasser, hynder eller møbler o.l. på steder, hvor en med
lus umiddelbart har haft hovedet placeret. Hvis De konstaterer
lus hos Deres barn, vil det være en god ide, at hele familien
væder håret med Ivoran, selv om De ikke selv har det. En god
hjælp vil det være, hvis hjemmene fortsat vil være skolen be
hjælpelig med at kontrollere børnene - evt. ved anvendelse af

EN ULYKKE ?
Der sker tit ulykker på en skole. Som regel er det småting, der
ikke betyder noget.
For ikke sa længe siden skete der lige ved siden af mig en ulyk
ke, der til at begynde med så alvorlig ud, og jeg fik tilkaldt
en ambulance med udrykning. Det fik 3oo af jer til at stimle
sammen for at se hvad der var sket.
Prøv at tænke på, at det kan være generende for den det går ud
over, at en masse står og glor på ham eller hende. Det kan også
være irriterende at skulle vifte børn væk for at kunne komme
frem med en båre, og derfor kan man måske komme til at skælde
ud, hvor man ellers ikke ville gøre det.
... . ,
Kjeld - nævnet

IW WHIT
STOR SKOLEFEST.
Skolens elever- (3. real)
er sammen med lærerrådet
og forældreforeningen ved at
planlægge en stor fest, der
skal afholdes fredag den 15 ; og
lørdag den 16. januar. Festen
skulle gerne give et pænt over
skud til landsindsamlingen til
fordel for skolerne i Tanzania
i Afrika.

NY SEKRETÆR.
Fru Erna Sørensen er fra 15. sep
tember ansat som ny deltids-se
kretær på kontoret. Vi byder
velkommen til skolen.

SLUT MED KARAKTERBØGER
Lærerrådet har med sko
lenævnets anbefaling
fået skolekommissionens
tilladelse til ikke mere at sen
de meddelelsesbog med stand
punktsangivelser hjem i klasser
ne fra 3. - 7. Tilladelsen gæl
der foreløbig for resten af
dette .skoleår. I stedet for med
delelsesbøgerne vil lærerne hol-(
de klasseforældremøder og fori,
ældrekonsultationer.
f
MØDETID KL. 8,lo
Skolekommissionen har
Ønsket en rapport over
kT
skolens erfaringer med den
ændrede mødetid fra kl. 8
til kl. 8,lo. Vi vil meget gerne
høre, hvad forældrene mener om
denne sag, så vi beder Dem enten
sende os et par ord herom eller
ringe til kontoret (91 28 lo).

UDNÆVNELSE;
Lærer Leif Rigun er af
skolekommissionen i Rød
ovre enstemmigt indstil
let til embedet som skole
inspektør ved Nyager skole. Hr.
Rigun forventes udnævnt i janu
ar. Ny klasselærer i 3.c bliver
lærer Sten Bo Andersen, som vi
byder velkommen til skolen.

ULTRAKORT:
Forældremøde i 7. klas
serne om tilvalgssko
len afholdes torsdag
den 7. januar-.

Indskrivning til
nye børnehaveklas
ser slutter 15. de
cember.
Ny ferieplan kommer i næste
nummer af skolevæsenets kon
taktblad

lo. klasse er for
nylig vendt hjem
fra en uges lejr
skoleophold i
ROM.
Der er intet - abso
lut intet - nyt om
gymnastiksalsbyggeriet .

Depotet for glemte sager i cykelkælderen er åbent hver dag
kl. 9,5o - lo.

SEMINARIESKOLEN er udsendt d.
lo/12 197o. Ansvarshavende: B.

