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SK9 lEN3 3£T
Vi holdt skolemøde for alle sko
lens elever i festsalen torsdag
den 14. januar 1971 kl. 12.
Skoleinspektøren fortalte, at sko
lenævnet på nævnsmødet i onsdags
havde vedtaget, at der nu skulle
gælde de samme regler for tobaks
rygning på skolen for børn og un
ge som for voksne. Det betød, at
der måtte ryges ude og inde alle
steder i frikvartererne undtagen
i undervisningslokaler.
Det betød ikke, at alle og enhver
nu straks skulle begynde at ryge tværtimod. Tobaksrygning er far
ligt for sundheden, det kan øde
lægge ens helbred og det er farli
gere jo tidligere man begynder. Det bedste er overhovedet aldrig
at begynde på at ryge. Er man først begyndt, kan rygning let bli
ve en vane, som man ikke kan slippe af med, selv om man gerne
ville. Tilladelse til at ryge er stadig et spørgsmål som de yng
re må afgøre med deres forældre - de ældre med deres sunde for
nuft og deres pengepung.
En række elever havde ordet efter skoleinspektøren. En foreslog,
at det ikke skulle være tilladt at ryge i udstillingsgangen,
hvor mange spiller bordtennis. En afstemning gav stort flertal
for dette forslag. Flere beklagede sig over dårligt kammerat
skab i cykelkælderen, hvor mange cykler bliver ødelagt. Cykelkælderproblememe bliver nok sat på dagsordenen for næste skole
møde .
STATENS PÆDAGOGISKE STUD1ESAMLING

iy sifORByo ?
* Y S E T I LLADELSE.
Der er nu givet almindelig rygetilladel
se på skolen, foreløbig som et forsøg
indtil sommerferien.
En del af de store klasser har bedt sko
lenævnet om lov til at ryge på skolen,
nu hvor seminariets kantine atter er
lukket for skolens elever.
har og
så bedt om at få indrettet et særligt ■
rygelokale.
Vi synes ikke om tanken med at sætte
skel mellem 7, og 8. klassetrin og hel
ler ikke længere nede ; derfor er det
nu tilladt at ryge på skolen. Alle må
ryge: børn og voksne; elever, lærere
og forældre. Lærerrådet har tilslut
tet sig dette synspunkt.

Igar til eleverne :
Det er tilladt at ryge, udendørs, men inde i bygningerne er det
kun tilladt på gangene. Lad altså være at ryge i klasseværelT
ser og faglokaler og på wc-eme. Og smid tændstikker, skod og
pibeudkrads i bøtterne, ikke i gårdene, haverne og på gulvene.
Vær klar over, at det er farligt at ryge og mere farligt, jo
yngre I er. Det får I meget at høre om i den kommende tid.
Snak med jeres forældi>e om rygning, og snak om det i klassen.

Især til forældrene:

Rygeproblernet har længe været diskuteret blandt lærerne og i'
nævnet. Situationen var blevet uværdig og derfor uholdbar.
Hvor mange forældre er klar over, om det er deres egne børn
der damper på livet løs ned ad Mørkhøj Parkalle ? Hvor mange
ved, at elever, også ned i 4. og 5. klasse blokerer wc-eme,
så de mindste ikke kan komme derind ? Og skodder cigaretterne
mod trædøre og i kummerne, når gårdvagten kommer.
Mange børn må ryge hjemme, men ønsker ikke at ryge. Mange må
ikke ryge, og retter sig efter forbudet. Men mange trodser og
så et forbud, og ryger på skolevejen, og altså også på skolens
wc'er. Tal med børnene om rygning, og bliv enige om en fornuf
tig ordning.
En opretholdelse af det hidtidige rygeforbud på skolen ville
kræve en kraftig autoritær indsats i "kasketstilen". Og sko

len måtte bruge alle de disciplinære midler , der står til rådig
hed. Derved ville de mange gode bestræbelse! på at skabe en triv
selsskole gå fløjten, og tilliden mellem voksne og børn ville
nedbrydes. Det kan ingen være tjent med.
Skolen vil nu tilrettelægge oplysning om tobakkens, især cigaret
rygningens farlighed.
_Skolenævnet håber, at den nye, meget friere ordning vil fungere
godt og med færre gnidninger end den nuværende. Om den skal bli
ve permanent, afhænger først og fremmest af elevernes forståel
se af, at de nye regler skal overholdes.
Venlig hilsen
skolenævnet .

SKOLEPATRULJEMEDLEMMER
PÂ VINTERFERIE I ØSTRIG.
Skolekommissionen har vedtaget som en
påskønnelse af det job, skolepatrulje
medlemmerne har påtaget sig overfor
kammeraterne at sende 4o patruljemed
lemmer på vinterferie. Man har udtaget
de piger og drenge, der har deltaget
længst i tjenesten. Fra Enghavegård
skole skal følgende 9 elever på ski
ferie i Klagenfurt i Østrig fra 5/2
til 13/2 1971:
8.a : Carsten Pedersen, Marianne Hansen, Gitte Andersen, Henrik
Petersen, Ib Hansen.
3.r : Bjarne Kirkegaard.
lo.a: Finn Lorenz Jensen, Anne Calum, Annette Andersen.

DER ER STADIG INTET NYT

om vore nye gymnastiksale. Vi havde drømt om, at de
var færdige sommeren 197o og i hvert fald regnet med
at kunne tage dem i brug efter sommerferien 1971.
Men der er intet sket i sagen, og der sker tilsynela
dende ingenting. Det eneste vi ved med absolut sik
kerhed er, at seminariet stadig udvider og derfor
skal bruge sine gymnastiksale i flere og flere timer.
Vore muligheder for at få gymnastiktimer i salene fremover er
meget små.

m WAIT
MØDETIDEN KL. 8,1o;
Skolenævnet har meddelt
skolekommissionen, at
der har været almindelig
tilfredshed blandt elever
og forældre med mødetiden kl.
8,lo, som forsøgsvis blev ind
ført efter sommerferien. Skolen
fortsætter derfor med denne mø
detid. Vi minder samtidig om,
at fodgængere kun har en mulig
hed for at komme over Mørkhøjvej ved Mørkhøj Parkalle, og
det er over BROEN. Ethvert for
søg på at krydse vejen til fods
er ulovligt - og livsfarligt.

è

TIL LYKKE

UDLÅN AF GRAMMOFON
PLADER.
Nu kan I låne gram
mofonplader på sko
lebiblioteket . I kan
låne en plade ad gan
gen i en hel uge. Pla
derne kan kun lånes hos fru
Jørgensen og hr. Ellebæk. Hvis
I laver ridser i den plade, I
har lånt, må I købe pn anden.
I kan også låne billeder (re
produktioner) til ac hænge på
væggen hjemme - på skolebiblio
teket, og så kan I stadig lå
ne bøger ’. ! ’.
INDESTUE:
I løbet af meget kort tid håber
vi at kunne komme i gang med at
indrette en opholdsstue i ud- ,
stillingsgangen. Indretningen
sker i samarbejde med Ungdoms
skolens Musikklub, og det teg
ner til at blive et meget hyg
geligt rum. Bordtennis flytter
så ud i den brede gang ved sko
lekøkkenet , men på længere
sigt har vi planer om at indret
te et bordtennisrum i en del

Lærer Tage Andersen
er af skolekommissi
onen enstem
migt ind
stillet til
embedet som sko
leinspektør ved Egegård skole.
Hr. Tage Andersen forventes ud
nævnt pr. 1. marts. Vi ønsker
hjertelig til lykke - men kan
ikke tilbageholde et lille suk.
Det er nu den tredie skolein
spektør, man har hentet fra
KURSUS; Fru Lis Faurholt skal
Eughavegård skoles lærerstab
inden for de sidste fire måned- « på. kursus på Danmarks Lærer
højskole fra den 1, marts til
er. Det er vist noget af en re
den 1. juni.
kord. Det vides endnu ikke,
hvem der skal overtage hr. Tage
SEMINARIESKOLEN er udsendt den
Andersens skema som klasselærer
^22. januar 1971.
i 7. a.
Ansvarshavende: B. Dybmose

