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NU SKAL DER SPARES
Lige efter sommerferien fik vi fra skolevæsenet besked om, at
der - som det hed - skulle gennemføres alvorlige besparelser.
Det har vi hørt før, men i år lå der mere alvor bag og for før
ste gang i skolens historie, har man skåret hårdt også i det
budget, som vi har planlagt og tilrettelagt vort arbejde ud fra.
Besparelserne rammer en række områder i skolens hverdag, og der
er enkelte ting, som det i hvert fald er nødvendigt at gøre for
ældrene opmærksomme på:

1. Der vil ikke i år som sædvanlig blive uddelt æbler og vita
minpiller til børnene. (Det sidste er vigtigt at erindre).
2. Eleverne får ikke mere udleveret håndklæder til bad efter
gymnastik og svømning, men skal medbringe håndklæder hjem
mefra.
3. Til sommer kan børnene ikke mere få frirej se med DSB.
4. Lejrskoler, hytteture og skolearrangementer bliver indskræn
ket .
Der er én opmuntrende ting i trængslerne. Besparelserne i drif
ten er nødvendige fvirksomhed - det
vil sige skolebyggeri - kan fortsætte. Vi klamrer os til kommu-
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NEDSKÆRINGER
NEDSKÆRINGER

NEDSKÆRINGER
Skolenævnet må som forældrenes repræsentan
ter i skolens styrelse stærkt beklage de
mange og alvorlige nedskæringer i bevillin
gerne, der har fundet sted uden varsel. De
kan ikke undgå at få ubehagelige konsekven
ser for alt arbejde på. skolen.
Det skal ikke skjules, at de instanser, der
ifølge lovgivningen skal høres om budgetter
ne - nemlig lærerrådet og skolenævnet overhovedet ikke har haft lejlighed til at
udtale sig.
En ikke synderlig demokratisk fremgangsmåde.
I disse dage arbejdes der med driftsbudget
tet for finansåret 1972/73. Også her er der
særdeles alvorlige nedskæringer i vente.
Hvis ikke undervisningens kvalitet i de nær
mest følgende år forringes, vil det udelukkende være skolens læ
rere og ledelse, vi skal takke derfor. Deres betydningsfulde ar
bejde for vore børn vil få helt urimelige vilkår.

Skolenævnet.

SKOLEN SKAL UDSMYKKES.

Ved skolens indvielse blev der talt om en række
kunstværker, der skulle stilles op både her og der.
Siden har det ligget lidt tungt med skolens ud
smykning .
Nu har en gruppe lærere planlagt en featuredag
efter efterårsferien, hvor børnene selv går i
gang med at sætte kulør på huset, og hvor klas- :
serne i de tre blokke lærer hinanden nærmere at •
kende i fælles arbejde.
fortsat fra side 1,

nalbestyrelsens løfte om, at vore gymnastiksale har en høj prio
ritet i kommunens byggeprogram og skolekommissionens udtalelse
fra mødet den 27. maj d.å. at "gymnastiksalsprojektet fremmes
mest mulig, 6 nødlokaler søges opført snarest".
På denne baggrund kan vi tage mange afsavn i hverdagen, men går
disse projekter i stå - ja, så begynder det at knibe med arbejdshumøret.

GENERALFORSAMLING.

Foreningen ENGHAVEGÅRD SKOLE, seminarie
skolens forældre- og lærerforening, ind
kalder til sin årlige generalforsamling

TIRSDAG DEN 12. oktober 1971 kl. 19, So
på læsestuen. Dagsorden efter lovene.
Forældreforeningens general for samling
skulle egentlig holdes inden udgangen af
september, men da formanden er bortrejst, har man ment det rigtigst at udskyde mødet et par uger. Alle forældre har adgang
til generalforsamlingen, uanset om man er medlem eller ej. Det
plejer at være en spændende og livlig aften, hvor alle spørgs
mål der vedrører skolen i videste forstand kan tages op. Fore
ningen, der støtter skolen på forskellig måde, vil gerne have
flere medlemmer. Indmelsen sker til foreningens kasserer, hr.
Jens Larsen, tlf. 94 24 42.

TUMLEGRAFEN
"Hvornår begynder TUMLEGRAFEN igen ?" spør
ger de små il. og 2. klasserne; men svaret
er ikke så let, for det afhænger blandt an
det af, om der er nogle nye forældre, der
vil være med til at holde TUMLEGRAFEN i gang,
TUMLEGRAFEN er Enghavegård skoles forældre
forenings egen børnefilmklub. Her vises en
række gode børnefilm i vinterens løb, og
ideen er den, at far og mor er med, sådan at
disse filmaftener først og fremmest er en fa
milieaften med fælles oplevelser for voksne
og børn.
Men der skal jo nogen til at forestå det praktiske arrangement,
og det kan ikke være rimeligt, at det skal være de samme menne
sker hvert år.
Vi plejer at begynde forestillingerne i oktober, så planerne
skal snart lægges. Hvis der er forældre - og lærerstuderende der vil tage et nap med, bedes man ringe til TUMLEGRAFENS for
mand, hr. Jens Larsen, tlf. 94 24 42.
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VALGDAGEN

tirsdag den 21. sep
tember 1971 er fri
dag for alle skoler
i Gladsaxe

LEJRSKOLE:

FRUGTBOD OG TÆPPEGANG.

Trods de store budgetnedskærin
ger har vore lo. klasser fået
lov til at tage på lejrskoleop
hold i Nordafrika. De afrejser
til Tunesien ugen før efterårs
ferien. Alle tre 8. kl. har væ
ret på lejrskole i august. 8.a
var på Bornholm, 8.b og 8.c
rejste til Norge. 6. klassernes
lejrskole på Dannevirkeskolen i
Sønderjylland berører ikke af
budget stramningen.

Elever fra 9. klasse - der netop
er vendt hjem fra lejrskole på
Fyn - har planer om at oprette
en frugtbod om kort tid. Den vil
afhjælpe et savn, nu hvor der
ikke mere uddeles æbler på skolen.

VELKOMMEN
I sonanerferie'n fik vi
besat de
to stil
linger som
medhjælpe
re i børne
haveklasserne
Det blev to af vore egne gamle
elever, Hanne Elskær og Tove
Jensen, der blev ansat. Vi by
der dem hjertelig velkommen
tilbage til skolen.
Efter at have ligget stille et
halvt år, er praktikundervis
ningen nu begyndt igen den 2o.
september. Vi byder de mange
lærerstuderende velkommen på
øvelsesskolen.

.Legegangen for de små elever er
nu færdig. -Der er lagt tæppe på
gulvet ud for klasserne lo-ll12 og 13, og der er købt meget
spændende legetøj bl.a. store
hoppebolde og en kravletunnel.
KNALLERTKØRSEL.

Mange af vore store ele
ver kører på knallert
i skole. De har alle
fået et brev fra skolein
spektøren, der henstiller,
at knallerter parkeres ved
nedkørselsrampen til cy
kelkælderen, at der af
hensyn til de yngre kam
merater køres langsomt og
forsigtigt på skolens om
råde, og at luftforurening
og støjplage begrænses mest
muligt ved start og landing.

SEMINARIESKOLEN er udsendt 17/9
1971. Ansvarshavende: 6.’‘Dybmose.

