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Skolenyt fra Enghavegård skole Giadsaxe

7o/71 Marts 1971 Nr. 5

T anzania indsamling e n 
gav stort overskud

Man gik ikke af vejen for noget, end ikke at lade sig udsætte for et 
bombardement af flodebolier.

Det blev en dejlig week-end fredag d. 26. og lørdag d. 27. febru
ar, hvor Enghavegård skole stod på gloende pæle for at samle pen
ge ind til skolebyggeri i Tanzania. Der var mange mennesker på 
skolen både fredag og lørdag, og der blev handlet og spillet og 
hold sjov. Resultatet af anstrengelserne kan vi godt være til
fredse med: 7.4-39 kr. 9o øre blev sendt til Tanzania-komiteen.
Skolen siger tak til 3. real, der tog initiativet, til lærere 
og elaver for det store arbejde, til forældre og venner for del
tagelse og til forældreforeningen for god hjælp.



EN TAK OG ET FORSLAG
Jeg synes, jeg vil sige 
tak til de mange, der 
gjorde en indsats i Tan- 
zania-weekenden. Tak ti] 
jer alle, dørvogtere, 
frugtpiger, udråbere, 

pengetællere. I lavede en skøn aften og en spændende dag. Sjove, 
søde og strålende ideer gjorde det store marked til en kæmpeop
levelse. Og fik mig til at tænke over noget som jeg godf ville 
høre andres mening om: Hvad med at lave en sammenkomst en gang 
cm måneden. Ikke i samme store stil hver gang naturligvis. Man 
kunne starte fredag aften kl. 19,3o med lege og danse mest for 
de små, og fortsætte med noget for de større. Tage en krone el
ler to i entre, bare til at dække udgifterne. Vi har masser af 
folk, både store børn og voksne, der kan og vil lege med de små. 
Vi har flere grupper der spiller så det er værd at høre på. Og 
en gang imellem kunne der vel nok blive råd til en professionel 
gruppe. Vi kunne vel skiftevis være i vinkelstuen, i kantinen, 
på lærerværelset og i festsalen.
Nu skal vi snart have et stort arrangement igen. Det er især 
for de små og deres familie og venner, og mange klasser arbej
der ivrigt på det. Mød op, de der har lyst og kan. Og tænk over, 
om det ikke kunne være en god ide, at vi alle rystede os lidt 
sammen en gang imellem-

Kjeld R.

EN ÅRSDAG
Hvordan går det med byggesagen ? spørger 
forældrene, hver gang vi har møde på skolen. 
Sker der ikke snart noget ? Vi lader spørgs
målet gå videre til myndighederne og vil li
ge minde om, at den 25. februar fejrede vi 
en lidt vemodig årsdag. Da var der præcis 
gået et helt år siden arkitekterne Jørgen 
Bo og Karen og Ebbe Clemmensen sendte skit

seforslag til skolevæsenet til vor nye gymnastiksalebygning. Og 
siden er græsset groet og intet er sket - heller ikke ude på bold
banerne, hvor den nye bygning skal ligge. Til august får både 
skolen og seminariet endnu flere elever og studerende end i det
te skoleår - og vore problemer bliver tilsvarende større. Kom
munalbestyrelsen har d. 28/1 1971 lovet at prioritere gymnastik
salsbygningen højt. Det må vel betyde, at der snart sker noget 
- eller hvad ?



til børnehavekl., 1. og 2. kl. forældre'.

For at give de yngste klasser en mulighed 
for at være indendørs og samtidig være beskæftiget i frikvarte
rerne (alle skolens øvrige klasser har lov til at være inde), 
har vi arbejdet på at indrette gangen ud for nr. lo-lS som op
holdsrum. Vi har fået tilladelse til at lave et sådant rum og 
penge til legetøj], skabe og reoler er blevet bevilget. Nu mang
ler vi bare penge til tæppe. Uden tæppe etableres legegangen 
simpelthen ikke. Gulvet er af klinker, der for det første er 
kolde at sidde på, for det andet er det "glimrende" til glideba
ner. Sidst, men ikke mindst, vil tæppet samle og hygge, således 
at gangen forvandles til et rart sted at være for børnene. Vi 
vil bede Dem hjælpe os med at skaffe disse penge.

Torsdag den 1, april 2971 kl. 19, o o Laver vi en aften i 
festsalen

for eleverne i børnehaveklasserne, 1. og 2. klasserne samt hele 
deres familie. Hver klasse vil underholde med sang, musik eller 
dramatik. Alle elever deltager. Da tæppet ialt vil koste kr.
2.000 bliver vi nødt til at sætte billetprisen for såvel børn 
som voksne til kr. 5, oo (de "optrædende"går gratis med) .Billet
ter kan købes gennem klasselæreren den sidste uge i marts. Vi 
håber at se så mange som muligt, da vi har god brug for pengenet

Venlig hilsen
Lærerne i børnehavekl., 1. og 2. kl.

ST Hvorfor er der så få der skriver i 
SEMINARIESKOLEN ? Det er efter min 
mening et godt lille meddelelses
blad, og det kunne også blive et 

godt lille debatblad. Redaktøren siger, at 
der udkommer et nummer hver gang der er stof 
til det. De er sikkert forældre, der som jeg 
af og til har noget på hjerte, og elever og 
lærere ligeså. Hvorfor ikke benytte denne mu
lighed for at få sine ideer ud til en større
kreds.

Kj.R.



M FORTALT 
SKOLEFOTO.
Lærerråd og skolenævn har givet Per Niel
sen, 9.a, tilladelse til klassefotografe
ring. Klasserne kan selv træffe aftale 
med Per.

ANTI-TOBAKS-PLAKAT 
I denne uge får alle 
skoleelever i Gladsaxe 
en lille pjece med 
hjem. Den handler om 
tobak og rygning, og 
den er udsendt af sko
levæsenet. Samtidig 
udskrives en tegnekon
kurrence om fremstil-

NOTER DATOEN

Mandag d. 26. april kl. 19,3o 
holder vi den årlige gymnastik- 
og musikaften i festsalen. Sko
lens orkester vil spille, og 
der bliver opvisning i pigegym
nastik og drama.

NYE KLASSELÆRERE;
Vi byder velkommen til en ny lærer på sko
len, fru Anne Marie Bonnesen, der er ble
vet klasselærer i 7.a efter hr. Tage An
dersen.
Fru Ruth Serup-Hansen har ansøgt om orlov 
fra l.maj, da hun skal flytte til Jylland. 
Hr. P-H. Hartmann bliver ny klasselærer'i 
3.b og hr. John Petersen læse fru Serup- 
Hansens skema. .
Anette Stålfos har overtaget hr. Arne Pors
agers skema.

TIL!

DET ER RART AT HA' 
NOGET AT SÉ FREH

lingen af en plakat el
ler et mærkat, der kan 
bruges i en fortsat 
anti-ryge-kampagne. 
Alle skoleelever kan 
deltage i konkurrencen. 
På lærerværelset sidder 
allerede denne plakat, 
der opfordrer lærerne 
til kun at ryge, når 
eleverne ikke ser det. 
Eksemplet kan smitte 
mener Landsforeningen 
til Kræftens Bekæmpel
se .

NYT FORMANDSSKAB:
Lærerrådet har pr.
1.april valgt nyt 
formandsskab. Det 
blev Alis Busch- 
Christensen, Walter 
Jensen, Jens-Erik 
Kjeldsen, P-H. Hart
mann og Karin Peter
sen, der i fællesskab 

skal lede lærerrådsarbejdet i det kommende 
o ar.

SEMINARIESKOLEN er ud
sendt d. 25/3 1971.
Ansvarshavende :
B. Dybmose


