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Skolenyt fro Enghovegord skole ★ Glodsdxe

7o/71 Juni 1971 Nr. 6.

NU LØSES VORE LOKALEPROBLEMER

Gennem de sidste par år har vi gang på gang i dette blad fortalt 
forældrene om vor umulige - for ikke at sige håbløse - lokalesi
tuation hvad angår klasselokaler og gymnastiksale. Skolenævnet 
har utrætteligt arbejdet med sagen, men korrespondancen med myn
dighederne - der også har været offentliggjort på denne plads - 
har bestemt ikke været opmuntrende.
Men her i sidste måned begyndte det pludselig at lysne. I den lo
kale presse kunne man læse om, hvorledes kommunalbestyrelsen hav
de vedtaget at hjælpe Mørkhøj skole ud af lokalevanskeligheder 
ved som hastesag - i løbet af sommeren at bygge en pavillon med 
seks klasseværelser.
Det var derfor med de største forventninger, at skolenævn, lærer
råd og inspektør modtog skolekommissionens indbydelse til et 
møde den 27. maj for at drøfte lokaleproblemer.
Mødet var særdeles positivtr-SkQlskømmissionen forstod fuldt ud
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vore vanskeligheder og de særlige forhold, der gør det nødvendigt 
omgående at skaffe gymnastiksale og klasselokaler til Enghavegård 
skole, hvis skolen skal fortsætte som fast øvelsesskole for semi
nariet .
Skolens repræsentanter gik fra mødet med sikker forvisning om, at 
skolekommissionen ville 1) henstille til arkitekterne, at tegnin
ger og planer til gymnastiksalene snarest muligt gøres færdige og 
de nødvendige tilladelser fremskaffes, 2) at stadsarkitekten anmo
des om at udarbejde projekt til en pavillon med seks klasseværel
ser, der kan opstilles i løbet af efteråret, og at man 3) heref
ter påbegynder projekteringen af den planlagte open-plan bygning 
til endelig løsning af skolens lokaleproblemer.

EN SLAGS STATUS FRA

4 Skolenavnet
Vi synes vi skylder både forældre og 

^3 elever en kort redegørelse for lidt 
af, hvad vi har arbejdet med i årets 

løb. Først det mere formelle. Vi har siden vi tiltrådte for et år 
siden holdt 17 nævnsmøder. Desuden har vi deltaget i planlægnings
dage og andre arrangementer og haft mangfoldige samtaler på sko
len.
Den vigtigste aktivitet har nok været arbejdet med at få projek
teret de gymnastiksale vi ikke har, og at finde en midlertidig 
løsning på vor lokalemangel^ Man må ikke glemme, at det kun er 
af nåde og barmhjertighed, åt vi stadig har fået lov til at være 
i seminariets gymnastiksale;; nogle få timer om ugen. Og man må 
heller ikke glemme, at vi ikke har klasseværelser til mere end 
2/3 af vore elever.
Vi har gjort os mange bestræbelser for at de bevilgende myndighe
der skulle forstå denne helt umulige situation, og vi har selv 
sammen med lærerne, lavet et forslag til at afhjælpe lokalemang
len. Som man vil se andetsteds i bladet er det for ganske nylig 
lykkedes skolen at opnå skolekommissionens støtte til at få gen
nemført vore ønsker. Derimod har vi intet hørt om idrætsanlæg 
og om skoletandpleje for børnehaveklasserae, men vi klemmer på 
igen.
Tidligt på skoleåret havde vi en velbesøgt rundvisning på skolen 



for de nye forældre, og vi regner med at arrangere noget lignende 
til efteråret.
Skolen har søgt om at få indrettet en indestue ved en tilbygning 
til gangen uden for skolekøkkenet. Vi håber den kommer i finans
året 1972/73. Så længe skal vi forhåbentlig ikke vente på at få 
lavet indegangen for de små. Nævnet har givet lærerne sin fulde 
støtte, skolens administration har fundet midler til inventar 
og forældrene spyttede pænt i bøssen den aften da de mindste 
klasser viste, hvad de havde arbejdet med i rytmik og formning og 
dramatik. Tilsyneladende er det nu kun et rengøringsrationalise
ringsspørgsmål der bremser et både pædagogisk og trivselsmæssigt 
sundt initiativ.
Vi stopper her, der skal også være plads til andet i bladet, og 
vi siger tak til de mange forældre og elever der har henvendt 
sig til os i løbet af skoleåret.

SKOLEÅRETS AFSLUTNING

TORSDA3 DEN 17. JUNI KL. 19,3o er alle elever, der 
udskrives fra skolens 7,, 8., 9. og lo. klasse samt 
fra III r indbudt sammen med deres forældre til af
slutningsaften på læsestuen. Efter afslutningen her 
fortsætter vi på lærerværelset.
FREDAG DEN 18. JUNI er sidste skoledag før sommerfe-

rien. Alle klasser møder kl. 8,lo I eget lokale undtagen 2. klas
serne. 2.a møder på nr. 33, 2.b I biologi lokal et og 2.c på læse
stuen. I timen kl. 8-9 gøres klassen I orden, og de sidste bøger, 
som klassen Ikke skal bruge mere, afleveres. Kl. 9 går klasserne 
til afslutning i festsalen, hvor skolens orkester spiller. Børne
haveklasserne møder kl. 8,5o på legepladsen og går samlet til fest
salen. Vi bliver mange i salen - men forældre, der har lyst til 
at være med ved årsafslutningen er meget velkomne.

FØRSTE SKOLEDAG EFTER SOM
MERFERIEN bliver mandag d.
9. august, hvor klasserne 
samles kl. 9 i skolegården 
og derfra går til morgensang 
i festsalen. De nye 1. kl. 
og børnehaveklasser møder 
en uge senere, mandag den 
16. august.



Det nye skoleår
Som bekendt blev ikke mindre end 3 af skolens læ
rere udnævnt til skoleinspektører i det forløbne 
år. Denne afgang samt mange kollegers deltagelse i 
kursus på lærerhøjskolen bevirker, at vi efter som
merferien skal byde velkommen til 7 nye lærere:
Ulla Anette Fremming, Hjørdis Mejborn, Kjeld Resen .
Andersen, Kirsten Wangebo, Ebbe Munch, Henning Han-', 
sen, Anette Stålfos.
Fru Nonni Schrøder vender tilbage fra lærerhøjskolen og bliver 
klasselærer i 8. a. —
Vi siger farvel til fru Hanne Bruun, der har søgt afsked, og frk. 
Tove Persson, der er blevet seminarielærer. Ditte Balsmidt og Ben
te Christensen forlader børnehaveklasserne, og Peter Gregers aflø
ser Carsten Hessum Hansen som leder af skolens kor. Fru Urte Hvidt 
vender tilbage til skolevæsenet som tysk gæstelærer.
Vore tre børnehaveklasser rykker som sædvanlig op som 1. klasser. 
Klasselærer for l.a (blå) bliver John Clemmen Christensen, 1. b 
(rød) Kirsten Wangebo og 1. c (gul) Anne Marie Bonnesen.

SMÄ SKOLER - I DEN STORE

Fra næste skoleår bliver Enghavegård skole en fuldt ud
bygget 3-sporet skole. Det vil sige, at vi har tre pa
rallelklasser på alle klassetrin fra børnehaveklasserne 
til lo. klasserne. Med vore 7*+2 elever er skolen ved at 
blive en stor skole. For at afhjælpe nogle af de ulem
per, som dette medfører, vil vi i det nye skoleår prø
ve at dele skolen op i 3 mindre enheder, der på for
skellige områder kommer til at fungere som små selvstæn- 
dige skoler i den store skole. A-klasserne kommer til 
at bo samlet i skolens vestre blok, B-klasserne samles

~ i midterblokken og C-klasserne placeres i bygningerne 
mod øst.

SEMINARIESKOLEN er udsendt den 7. juni 1971. Ansvarshavende: 
B. Dybmose


