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Ved skrivelse af 7.d.m. har nævnet henledt kommunalbestyrelsens opmærksomhed på, at Enghavegård skole savner faciliteter til legemsøvelser og idræt. Værst føles savnet af gymnastiksale, idet de stedfundne udvidelser af Blaa- gaard Seminarium har medført en begrænsning i Enghavegård skoles adgang til gymnastiksalene.I den anledning kan man oplyse, at kommunalbestyrelsen længe har været opmærksom på det rejste problem, og at der gennem nogen tid har været 2 nye gymnastiksale under projektering. Desværre er de økonomiske muligheder for iværksættelse af nyt kommunalt byggeri dårlige for tiden, men kommunalbestyrelsen agter at give opførelsen af gymnastiksalene en høj prioritet i kommunens byggeprogram.



ET BREV - OG ET SVAR rA ------------------- ------------------------
Skolenævnet sendte, lige efter juleferien ne- 
denstående brev til kommunalbestyrelsen. Sva- 
retj som hele skolens forældrekreds har in
teresse i at kendej bringes på forsiden.

Borgmester Erhard Jacobsen "Skolenævnet ønsker at gøre medlemmerne af skolekommissionen, skoleudvalget og kommunalbestyrelsen opmærksom på, at Enghavegård skole nu på 7. år ikke råder over nogen form for faciliteter til dyrkning af legemsøvelser og idræt. Værst føles naturligvis savnet af gymnastiksale. Da Blaagaard Seminarium og Enghavegård skole var nye, kunne skolen få adgang til seminariets to gymnastiksale, men denne ordning har nu længe været uholdbar. Seminariet er vokset (lo-sporet på 1. trin), og er blevet udvidet med HF-kursus. I dette skoleår er seminariets behov for gymnastiksale 55 + 51 timer om ugen, hvortil kommer HF’s behov på 8 + 8, ialt 63 + 59. Trods dette fik skolen ved skoleårets begyndelse adgang til salene i 13 + 18 timer om ugen. Dette modsvarer et behov på 31 + 13. I efterårets løb er selv denne begrænsede adgang blevet indskrænket.Nævnet mener, at de kommunale myndigheder ikke i længden kan tolerere disse tilstande, der jo iøvrigt indebærer, at folkeskoleloven, læreruddannelsesloven og loven om HF overtrædes dagligt. For skolens vedkommende er der reelt tale om, at også den sidste rest af undervisning i legemsøvelser inden længe vil være umuliggjort. Vi anmoder derfor de kommunale myndigheder om ufortøvet at fremme denne byggesag. I den forbindelse henviser vi til den for os senest foreliggende skrivelse i sagen, nemlig lærerrådets og nævnets brev af 23. juni 197o, hvori henvisninger til yderligere relevant korrespondance findes."
FastelavnsfestSå har vi atter pyntet skolen med store masker i gangene og fredag den 19. februar indbydes børnehaveklasserne, 1., 2. og 3. klasserne til Fastelavnsfest. Der bliver tøndeslagning-film-bol- ler og sodavand. Børnene møder udklædt ■ i fastelavnstøj kl. 9, og festen er færdig kl. 11. Da vi har en del udgifter ved arrangementet bedes alle medbringe kr. l,oo, der afleveres til klasselæreren .NB. FASTELAVNSMANDAG ER SKOLEFRIDAG:



TANZANIA-WEEKENDFredag-lørdag den 26.-27. februar holder vi Tanzania-weekend på Enghavegård skole. Et udvalg bestående af elever, .lærere og repræsentanter for forældreforeningen har læn ge arbejdet med sagen ge indbydelse:Formålet er at skaffe ligt til skolebyggeri koster ca. kr. 1. loo. Dagene vil forløbe på
og her er den endeli-så mange penge som mu- i Tanzania. En skolefølgende måde:FREDAG DEN 26. FEBRUAR: Fra kl. 18 - 2o holder vi fest i festsalen for børnehaveklasserne, 1.', 2., 3. og 4. klasserne, hvor vi byder på følgende underholdning: Film, musik og sang. Dramatikholdet spiller et stykke. Pause, hvor der kan købes sodavand og popcorn. Derefter film igen, og vi slutter med at lege. Det koster kr. 2,oo for alle, der vil være med.Fra kl. 2o,3o til ca. kl. 24 er der fest for resten af skolens elever samt venner og bekendte i festsalen. Vi har fået et godt orkester til at spille.LØRDAG DEN 27. FEBRUAR fra kl. 14 - 17 afholdes et stort marked på skolen, hvor hver klasse står for en bod eller en eller anden form for underholdning. Der bliver bl.a. chance for at prøve ting som: Skydebod, tombola, det mystiske hus, spillebule, spåning og det muntre køkken. Nogle klasser vil spille stykker bl.a.: "Kejserens nye klæder", endvidere er der re- staui’ant, har, diskotek, og man kan købe ting, som skolens elever har fremstillet og ting fra Tanzania. Det foregår alt sammen i klassernes egne lokaler.Udvalget håber og regner med at se alle: både elever med forældre og øvrige familie, lærerne og de lærerstuderende fra seminariet. Husk at medbringe en stor og åben pen gepung.Kan du tyde koden: nemmas ella raurbef 72 - 62 gadrøl go gaderf po døm. Â ROTS NE RØG ÄMS EKKÆB EGNAM.

3EG VAR UGE VED AT G,* 
MEO TÎL PESTEN, MEN S, 
KU’3£G IKKE FINDE ET



Kom »milTIL TUNESIEN.3. real skal på lejrskole til Tunesien. De rejser sammen med klasselæreren Mogens Hersløv og lærer P-H. Hartmann fredag den 5. marts og kommer hjem lørdag den 13.

SAMMENHOLDTE KLASSER: Vore nuværende tre 9. klasser fortsætter sandsynligvis som sammenholdte lo. klasser. Undervisningsministeriets tilladelse til tilvalgsskoleforsøget omfattede kun 8. og 9. klasse, men både lærere og elever ønsker at fortsætte. Et af problemerne, der skal løses, er orienteringsfagene, hvor klasserne hidtil har arbejdet med orientering, men hvor de elever, der ønsker realeksamen skal til prøve i historie, biologi og geografi.SEMINARIESKOLEN er udsendt den 18. februar 1971.Ansvarshavende ;

TUMLEGRAFEN Enghavegård skoles børne- filmklub.har været forfulgt af små-uheld i år. Ved forrige forestilling måtte en dejlig børnefilm køre uden lyd, da skolens apparat ikke kunne køre magnetspor. Næste forestilling er onsdag den lo. marts, hvor den svenske film "BRIGGEN TRE LILJER" vises.
PERSONALIA:Lærerinde fru Hanne Bruun er vendt hjem fra USA. Fru Bruun har fortsat orlov til sommerferien, men begynder på skolen igen den 9. august.Overlærer Mogens Hersløv er pr. 1. januar 1971 ansat som rådgivningslærer på Enghavegård skole.Fru Ingrid Petersen er fra 1. januar begyndt som mælkedame på skolen. Vi byder velkommen.

forurening kue her oh forurening mig der - nxh, uVm 
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