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Skolenyt fro Engha vegård skole ★ GI ad saxe

72/73 December 1972 Nr. 1.

SÄ HAR VI JUL IGEN -
og dermed også en anledning til at genudsende vort lille blad, 
der af forskellige grunde har ligget stille alt for længe.
Siden sommerferien er der sket et par ting, som må være af in
teresse for hele forældrekredsen.
Forældreforeningen eller "Foreningen Enghavegård skole", der er 
foreningens officielle navn har indstillet sin virksomhed. Fore
ningen blev startet på en tid, hvor vi endnu ikke havde noget 
skolenævn, og den har gennem årene stået for mange store og 
spændende arrangementer.
Med foreningen forsvinder den fornøjelige juletræsfest for børn 
og voksne, og det er tvivlsomt, om børnefilmklubben "TUMLE- 
GRAFEN" kommer igang igen.
Skolen bringer en hjertelig tak 
forældre, der gennem foreningen 
os på forskellig vis.
Skolenævnets mærkesag gennem de 

til de mange 
har hjulpet

sidste

4

år - gymnastiksalene, er gået totalt i 
stå. Der er for øjeblikket ingen udsigt 
til nogen løsning af dette alvorlige 
spørgsmål inden for de nærmeste år.
I dette skoleår har vi forsøgt at kla- 
re situationen ved at skære kraftigt 
ned på børnenes gymnastiktimetal 
og ved at henlægge så mange timer 
som muligt til svømmehallen. Det er 
en uholdbar løsning på et alvor
ligt undervisningsmæssigt problem, 
og det er lidt bittert at tænke på, 
at vi stod lige over for igangsætning 
af byggeriet, da sparekampagnen satte ind
Det ligger nok fremoverzEitU$gtK^ed¡fik<w^ julegaver.



FORÆLDREFORENINGEN HOLDER PAUSE
1-o^&núigzn Enghav egåAd ¿ko£<í hotdt ganeAai^ü^am- 
ting den 12. oktobe/t. E^teA geneAaZ^ouambcngen 
haA bwZí/'AeZáen ad&endt. dette fie^eAaZi
Efter formandens beretning blev spørgsmålet om fore
ningens fortsatte eksistens rejst, og styrelsen stillede sine 
mandater til rådighed. Der var i forsamlingen enighed om, at der 
ingen grund var til at holde liv i en forening, hvis arbejde på 
grund af de nye skolenævns bestemmelser var decimeret til kun at 
omfatte hjælp til festlige arrangementer. På skolen foregår det 
meste forældrearbejde på klasseplan, hvor den mere intime kon
takt opnås. Foreningens rolle, som den der afholder store møder, 
er altså i øjeblikket udspillet. I stedet for at nedlægge fore
ningen blev det foreslået at stille den i bero, så apparatet 
stod til fri afbenyttelse for forældre eller andre, som måtte 
ønske at genoptage aktiviteterne. Dette stemte man om, og der 
var flertal for at lade foreningen hvile. Derefter blev der for
muleret en tillægsparagraf (§ 7) til lovene:
"Pr. 12/10-72 er foreningen stillet midlertidigt i bero, og fore
ningens ejendele overgives til skolens inspektør. Foreningen kan 
til enhver tid ved henvendelse til skolens inspektør fra en 
kreds af medlemmer eller medlemsberettigede igen bringes i ak
tivitet. Nuværende medlemmers medlemsskab suspenderes pr. med
lemsår 1972/73 til foreningen igen aktiveres. Ved genaktivering 
ophæves denne paragraf automatisk."

NYT O M N Æ V NET
To forældrevalgte medlemmer af skolenævnet, hr. Jens C. Larsen 
og hr. Kjeld Rasmussen har fået kommunalbestyrelsens tilladelse 
til at udtræde af nævnet på grund af manglende tid. Fra skolen 
skal der lyde en varm tak til begge for et meget stort arbejde 
og en aldrig svigtende interesse for skolens elever og lærere.

. Som nye nævnsmedlemmer er indtrådt fru Lise Bertel- 
Q sen og fru Doris Clemmensen. Hr. E,M. Ernstsen del- 
I tager som suppleant i nævnets møder.

Fru Monique Müller er nu formand for skolenævnet.



JUL P A

ENGHAVEGARD

Med skolenævnets tilladelse bliver der som 
sædvanlig lavet lidt om på skoleskemaet her 
til jul.

MANDAG DEN 18, DECEMBER,
holder vi normalt skema fra kl. 8-lo, men fra kl. lo - 13 over' 
tager klasselærerne timerne, der bruges til udsmykning af loka
ler og gange. Efter kl. 13 er der atter normalt skema.

TORSDAG DEN 21. DECEMBER.
A- og C-afdelingerne har klasselærerdag. Der er normal mødetid 
og hjemkomst, men klasselæreren har alle timer hele dagen^ 
B-afdelingen er på skovtur kl. 8 - lo,3o.
Efter hjemkomsten er der julestue i 
seminariets vinkelstue med bankospil og 
cacao.
Børnehaveklasserne rød og blå har om aftenen

julestue med forældre kl. 19 på læsestuen og har her
efter juleferie.

Børnehaveklasse gul holder julefrokost sammen med 
l.a kl. 8,3o - 11.

FREDAG DEN 22. DECEMBER
Børnehaveklasse gul holder juleafslutning kl. 9,3o - 
lo,3o.
A- og C-afdelingerne holder juleafslutning i klasser
ne kl. 8-lo.
B-afdelingen holder klasselærertime i klassen kl.

8 - 9 og holder derefter fælles juleafslutning i festsalen kl.
9 “ lo’3°-
JULEFERIEN
varer til og med tirsdag den 2. januar 1973.



DEN NYE SKOLELOV
var emnet for et stort foræl
dremøde, som nævnet arrangere
de tirsdag den 28. november. 
Lige ved 5oo mennesker var 
samlet i festsalen, hvor vice- 
skoledirektør Svend B. Nielsen 
holdt et interessant og meget 
underholdende foredrag om bag
grunden for den nye skolelov. 
Bagefter blev lovforslaget iv
rigt drøftet på klasseforæl
dremøder i hele huset.

SAMARBEJDSUDVALG.
På skolen er der nu blevet 
etableret et samarbejdsudvalg, 
hvor alle personalegrupper, 
der arbejder på skolen, er re
præsenteret. Formand for ud
valget er sekretær, fru Erna 
Sørensen.

INDSKRIVNING

SKOLENS ORKESTER
er i fuld gang med 
nye opgaver. Orke
stret spillede ved 
det store forældre
møde den 28/11 og 
har deltaget i ad
skillige arrangemen
ter bl.a. indvielsen 
af den nye idrætshal. I begyndel
sen af september var orkestret 
på rejse til Grindsted, hvor det 
bl.a. holdt koncert i LEGOLAND.

FRUGTBODEN 
har været lukket i nogen tid, 
men nu har flere klasser til
budt at passe boden, så forhå
bentlig åbner den inden længe.

STUDIEOPHOLD

Fru Else Bådsager er på et tre 
måneders kursus i England for 
at studere dramatik. Hun vender 
hjem her til jul med mange nye 
ideer.

SEMINARIESKOLEN ønsker alle 
skolens forældre og venner en

til de nye børnehaveklasser 
og 1. klasser finder sted her 
i december og januar måned. 
Personkort, dåbs- eller navne
attest samt koppeattest skal 
medbringes ved indskrivningen.

GLÆDELIG JUL

OG 
GODT NYTÅR


