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SISYFOS

I det gamle græske sagn om Odysseus’ rejse
hører vi om Sisyfos, som Odysseus mødte i
underverdenen. Hvad Sisyfos havde bedrevet,
mens han levede, ved vi vikke, men det må
have været slemt, for hans straf i underver
denen var grusomt udtænkt. Sveddryppende ma
sede han med at rulle en stor klippeblok op
ad en bakkeskråning, men altid mistede han
taget lige ved toppen, hvorefter stenen rul
lede ned igen, og Sisyfos kunne begynde for
fra på sit endeløse arbejde.
På Enghavegård skole har der været Sisyfos-stemning denne vinter.
I årevis har vi arbejdet med at overbevise myndighederne om, at
det var uomgængeligt nødvendigt, at Seminarieskolen som kommunens
andre skoler havde gymnastiksale, og det nødvendige antal lokaler.
Det har været et drøjt arbejde, men i sommeren 1971 nåede vi top
pen. Kommunalbestyrelsen afsatte penge til projektering, vor na
boskole fik sine pavilloner, vore var på vej - og så trillede
stenen fra os og rullede ned ad bakken. Pludselig skulle der spa
res ud over alle grænser. Stenen - og vore forhåbninger nåede
foden af bakken, og nu kan vi så begynde forfra igen.

Sisyfos har trillet med sin sten siden den grå oldtid - hvor man
ge deprimerende nedture har man tiltænkt os.
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IRGEN SKOLETANDPLEJE
TIL DE MINDSTE
Historien, om en sags langsomme gang mod en

trist afslutning.
6. november 197o:

Skolenævnet .henstiller indtrængende til
skolekommissionen, at skoletandplejen ud
strækkes til børnehaveklasserne.

25. november 197o:

Skolekommissionen svarer, at man vil behänd
le sagen, og at nærmere meddelelse senere
vil fremkomme.

15. december 1971:

Alle kommunens børnehaveklasselærere hen
stiller til skolekommissionen at etablere
tandpleje for elever i børnehaveklasser.

13. januar 1972:

På skolekommissionens møde tilbagevises
den sidste henstilling med beklagelse.

Skolenævnet kan ikke gøre mere ~ andet end at undre sig.

Kj.R.

NYT FRA "FORENINGEN ENGHAVEGÅRD SKOLE"
På generalforsamlingen i oktober blev der en del ændringer bl.a, i sty
reisen, idet foreningens formand fra starten H. TiaBermann, hr.
Ernst Ernstsen og fru Lise Bertelsen trak sig tilbage. I stedet
indgik i styrelsen suppleanterne Preben Nielsen og fru Lillian
Mouritsen, og som nyvalgt Karla Petersen samt nye suppleanter
Kaj Hald-Hansen og fru Ida Brandt. Foreningen har herefter konsti.
tueret sig sed bl.a. Preben Nielsen som formand, næstformand Birte
Johansen, sekretær Merete Christiansen.
Endvidere blev det vedtaget at forhgje kontingentet med virkning fra
1. januar 1972 til kr. 5,oo for enlige og kr. lo,oo for agtepar.
Evighadskontingentet er fortsat kr, loo.
TIMEGRAFEN er af tekniske vanskeligheder desvente udsat indtil
videre, men håber dog at kunne kom igang igen, når de tekniske installationer er blevet
bragt i orden.
Jens Larsen

«•

fastelavn
Enghavegård skole er nu en stor skole med over 7oo elever, og som
vi før har fortalt, har vi derfor delt skolen op i tre mindre en
heder, der på forskellige områder kommer til at fungere som små
selvstændige afdelinger i den store skole.
De tre afdelinger; A-klasserne, B-klasserne og
C-klasserne holdt hver en selvstændig juleaf
slutning og her til fastelavn, hvor vi altid
plejer at feste på skolen, er der planlagt ret
forskellige arrangementer i afdelingerne.
BØRNEHAVEKLASSERNE RØD, BLÅ og GUL holder fælles
fastelavnsfest fredag den 11. februar kl. 9-11.
Børnene møder i deres sædvanlige lokale, og de
må meget gerne komme udklædt. Der bliver tønde
slagning, fest og halløj. Forældre er meget velkamne.
A-KLASSERNE holder klassedag fredag den 11/2, Det vil sige, at
klasserne møder til sædvanlig tid og sted efter
skemaet, men i stedet for de forskellige lærere
har eleverne deres klasselærer hele dagen og kan
lave fastelavnsfest i klassen. Dagen slutter ef
ter skemaet.

B-KLASSERNE. Program for fredag den 11/2 ser så
dan ud. Alle møder kl. 8 i eget klasselokale til
udklædning og klasselærertime. Kl. lo,45 bliver der optog. Kl.
11,3o er der halløj i festsalen og kl. 12,15 tøndeslagning i
mosen. Hjem kl. ca. 13. Hver klasse betaler selv tønde m.v.

C-KLASSERNE kører i bus til skoven ved Ørholm fredag den 11. fe
bruar. Her bliver der orienteringsløb og bagefter slår man kat
ten af tønden og rister pølser over bål. Turen koster kr. 5,-,
der afleveres til klasselæreren. Alle må huske at være varmt
klædt på.
Mødetiden bliver for l.c, 3.c, 7.c og lo.c
fra kl. 8,lo - 12,oo og for 2.c, 4.c, 5.c, 6.c
og 8.0 fra kl. 9 - 13,oo.

NB.1 FASTELAVNSMANDAG ER SKOLEFRIDAG

I GLADSAXE

BORDTENNIS.
Vi har pillet en del
stativer ned i cykel
kælderen, og i jule
ferien gik skolebe
tjenten og hans medhjælpere i
gang med at bygge en skillevæg,
så der kunne indrettes en bord
tennissal. Den er nu færdig og
den fungerer fint.

SKOLEFOTO
Alle skolens ele
ver bliver foto
graferet (i far
ve) i disse dage
af Svenska Elev
foto AB, en ny
leverandør. For
ældrene får lej
lighed til at
se billederne
og har mulighed
for at købe dem.

Karneval
Et udvalg af
elever og læ
rere er i færd
med at plan lægge en fest
for hele sko
len. Det skal
være et kar
neval , og da
toen bliver
sandsynligvis
lørdag den
26. februar.

FORÆLDREFORENINGEN * s
bestyrelse har indbudt en ræk
ke lærere til et møde onsdag
den 16. februar. Aftenens emne
er: "Er der brug for Foreningen
Enghavegård skole".

ELEVRÅD ???
Skolens elever er1
nu ved at blive
organiseret igen.
Om der oprettes elev
råd, er der ingen, de
ved, men c-afdelingen
har valgt repræsen
tanter til skolenævn og lærer
råd. A-klassernes repræsentan
ter udpeges snart, og B-klasserne finder vel også ud af det.

PERSONALIA.

Fru I. Petersen er af helbreds
grunde ophørt med at være mælke
dame på skolen. Vi byder velkom
men til den nye raælkedame, fru
Bertha Gregers.
Børnehavelærerinde, fru Kirsten
Kjær Jeppesen har fået orlov til
sommerferien, Fru I. Strandskov
har overtaget timerne i gul
børnehaveklasse.
Tove Jensen er fratrådt som med
hjælper i børnehaveklasserne.
Søren Schnoor har overtaget job
bet .
Velkommen.
SEMINARIESKOLEN er udsendt 9/2
1972.
Ansvarshavende: B. Dybmose

