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Nyt fra skolebestyreren  KLØVERBLADET 
 

Endnu et skoleår i Herlev Privatskoles 43-årige historie er forbi, og vi siger på dette tidspunkt farvel 
til mennesker, vi holder af; farvel til mennesker, vi har kendt gennem mange år. 
 
Vores souschef og lærer, Marie Louise Spanget-Larsen, som har været ansat på Herlev Privatskole i 
23 år, har som bekendt besluttet sig for at gå på Efterløn, og alle vi på skolen retter en stor, varm og 
hjertelig tak til Marie Louise for en særdeles dygtig, loyal, pligtopfyldende og kompetent indsats; 
og en tak, fordi vi har lært hende at kende som det dejlige menneske, hun er. 
 
For ca. 1 måned siden sagde vi ligeledes farvel til Søs Andersen, vores tidligere leder af SFO`en, 
ansat på Herlev Privatskole i 16 år. 
 
Søs besluttede sig for, som Marie Louise, at gå på Efterløn, og jeg retter på alles vegne en kæmpe 
tak til Søs for hendes særdeles dygtige, engagerede, opmærksomme, opofrende og loyale indsats for 
SFO`en og for Skolen. Samtidig en stor respekt for hendes menneskelige egenskaber og for hendes 
overskud og engagement overfor alle os andre. 
 
Sluttelig siger vi farvel til vores dejlige afgangsklasse, 9.klasse, og ønsker dem samtidig et stort til 
lykke med de mange, mange flotte resultater ved den netop afsluttede eksamen. 
 
Vi ønsker jer alle held og lykke fremover og siger jer varmt tak for den tid, vi har kendt jer! 
 
Et farvel til mange gode mennesker betyder samtidig et goddag og velkommen til nye, gode 
mennesker. 
 
På lærersiden byder vi – som tidligere meddelt – hjerteligt velkommen til Annette Christiansen (48 
år) og Kenneth Lassen (40 år); og i SFO-regi er Rune Larsen (32 år) ansat som pædagog. 
 
------------------------ 
 
Skoleåret rinder ud. 
 
Sommerferien venter lige rundt om hjørnet. 
 
Jeg vil på denne plads gerne sige alle parter på Herlev Privatskole: elever, forældre, ansatte, tak for 
et rigtigt godt skoleår! 
 
Det er en fornøjelse at følge 221 glade børn i hverdagen. 
 
Det er en glæde at mærke en stor og aktiv opbakning fra forældrene i vores dagligdag. 
 
Og sidst, men absolut ikke mindst, fylder det mig med varme at se, hvordan et loyalt og dygtigt 
personale særdeles aktivt og engageret tager fat i hverdagen og skaber en god, tryg og 
velfungerende skole. 
 
Med ønsket om, at I alle får en rigtig god, lys, solrig og afslappende sommer, sendes I de varmeste 
hilsener. 
 
Per Simonsen 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 

 
Hytteturen 
(af Kimia) 
 
I år var vi igen i Ilenes forældres sommerhus. Det har været rigtig sjovt, og for første gang skulle vi 
overnatte 2 gange. Det klarede vi ret godt. 
I år var det Ilene og Pernille, der var med os oppe i sommerhuset. 
Vi var også på stranden. Vandet var rigtig koldt men der var alligevel nogle der gik i vandet. På 
stranden var der nogle der fandt krabbeskjold og muslinger. Der var en som blev bidt af en krabbe, 
fordi der var krabber i vandet. Nicklas, Mads og Oscar fandt en tangloppe, som næsten alle pigerne 
var bange for. I sommerhuset så vi også nogle film: ”Spiderwick”, ”Asterix og Obelix”, ”Spykids2” 
og ”Alvin og de frække jordegern 2”, og de var rigtig gode alle sammen. Vi fik selvfølgelig også 
rigtig god mad og noget lækkert guf. Der var også nogle ture man kunne gå, og da nogle af os gik 
en tur, hørte vi pludselig et kæmpe BANG. Vi blev rigtig bange, og da vi kom hjem, spurgte vi 
Ilene, hvad den mærkelige lyd var, og det var bare nogle fra militæret som øvede på at skyde=). Der 
var rigtig mange, der gik aftenture og morgenture. Om aften måtte vi ligge og hører musik, læse og 
spille Nintendo. Vi legede mange ting sammen. Spillede fodbold, sjippede og legede med frisbee. I 
år var vi ret heldige, fordi det var rigtig godt vejr alle dagene. Den sidste dag kunne vi løbe nogle 
runder, og for hver runde vi løb, fik vi noget slik. Vi siger alle sammen tak, fordi vi måtte låne 
sommerhuset.  
 
 
 
 
Mere fra hytteturen 
(af Josefine og Louise) 
 
Det var en dejlig dag, da vi skulle på hyttetur. Vi skulle mødes nede på skolen. Og vi blev delt op i 
små grupper, der skulle køre sammen hen til Ilenes mors og fars sommerhus. 
Da vi kom frem, satte vi vores tasker uden for ved sommerhuset.  
Og så fik vi lov til at lege, indtil Ilene kaldte på os. Så skulle vi bære vores tasker ind i 
sommerhuset, og finde et sted hvor vi kunne sove. Bagefter gik vi ud og legede igen. 
Omkring kl. 13.00 fik vi mad, og så fik vi lov til at gå ture alene tæt ved sommerhuset. 
Om aftenen fik vi lov til at hygge alle sammen. Vi spiste noget slik, og så så vi en film, men 
bagefter skulle vi i seng. Næste morgen, da vi havde spist morgenmad og frokost, tog vi på 
stranden. Vandet var rigtig koldt, men nogen kom alligevel under. Der var også nogen, der bare 
snakkede. 
Da vi kom hjem, var mange trætte.  
Alle synes det var en rigtig god hyttetur, og det synes vi også, det var. 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 

 
Om skolen 
(af Maham og Jasmin A.) 
 
Her i 3. klasse har vi det rigtig godt. Vi leger rigtig godt sammen. Drengene spiller fodbold mod 
næsten alle klasser, og pigerne spiller også fodbold med drengene. Det synes vi er rigtigt sjovt, og 
vi sjipper også rigtigt meget. Vi er også lidt op af skændes, men det klarer vores klasselærer Ilene. 
Vi leger godt sammen både drenge og piger. Vi leger f.eks. fangeleg, kongeløber og masser af andre 
ting. Vi har mange søde lærere som f.eks. Ilene, Kim, Pernille, Malou, Morten og alle de andre 
lærere, som også er søde.  Til morgensang synger vi alle sammen, og Morten er rigtig god til at 
spille klaver, synes vi. Malou er vores souschef og Malou er rigtig sød!!. 
 
De Gode venner stopper mobberiet  
(af Simon og Thorbjørn    ☺ ……) 
  
Der var engang to gode venner, som legede hver dag sammen efter skole, og de legede rigtigt godt 
sammen. De havde et rigtigt godt venskab, men nogle kunne rigtigt godt finde på at mobbe andre i 
klassen. Men en dag sagde de to gode venner, at det var synd for de andre, som blev mobbet. Og så 
begyndte næsten hele klassen at sige: ”Ja hvorfor skal I altid mobbe os?”. Så sagde dem der 
mobbede: ”Fordi I er så dumme”. ”Synes du vi er dumme?”, spurgte de to gode venner. ”Ja det 
synes vi”, svarede mobberne. Så sagde de to gode venner: ”Ved I hvad! Det kan I selv være”. ”Kan 
vi det?”, spurgte mobberne. ”Ja i kan”, svarede hele klassen. Men så sagde de to gode venner: ”Kan 
I bare ikke være gode venner, så vi alle kan være venner? ”Jo det kan vi da godt”, svarede 
mobberne. Og fra den dag var alle gode venner.                             
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 

 
Marie-Louises efterløn  
(af Simona og Sara) 
 
Vi har haft Marie-Louise i engelsk og historie i det her år. 
Vi er rigtig kede af at Marie-Louise skal på efterløn.  
Det har været sjovt og spændende at have hende.  
Hun har lært os mange ting, og vi har nydt den tid sammen vi har haft.  
Vi vil gerne sige tak til hende, for at hun har været her i alle de her år både som lærer og bibliotikar.  
Hun har været sjov og hjælpsom, og vi håber at hun får en god fremtid.  
I år da hun havde fødselsdag havde vi hende i engelsk, og hun delte slik ud til os og det smagte 
godt.  
Marie-Louise elsker katte og hun har god humor.  
Hun har også været souschef og overtaget morgensang for Per hvis han ikke kunne komme til 
morgensang.   
Vi syntes at det er sjovt når hun fortæller om gamle dage.    
Vi kommer til at savne hende!      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til forskoleklassen august 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 er 
alt optaget. 
Optagelse på venteliste kan finde sted. 
Indskrivning til forskoleklassen august 2016 er påbegyndt. 
Vedrørende nuværende klasser (1.-9. Klasse): Ring og hør 
nærmere om en eventuel ledig plads.  
 
For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  
tlf. 44 57 94 94, fax. 44 57 94 95. 
 E-mail: Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk 
Hjemmeside: www.herlevprivatskole.dk 
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Flere Forskolestreger  KLØVERBLADET 
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Tilsynsførendes beretning  KLØVERBLADET 

 
 
 

 
Herlev den 24/3 2010 

 
Rapport fra Niels Jørn Fogh; tilsynsførende for Herlev Privatskole 
 
Mine rapporter har på det sidste haft en tendens til at blive længere og 
længere. Dette skyldes, at jeg de senere år har brugt en formiddag på at lytte 
til 9. klasses fremlæggelse af deres projektopgaver. Og her er der masser at 
skrive om! Jeg kunne næsten unde alle forældre at være med. Mange af jer 
ville knibe jer selv i armen og tænke: ”Er det virkelig min søn, der lyder så 
fornuftig?” ”Er det min datter, der gør sig alle disse tanker?” Faktisk har jeg 
gennem en forælder hørt om en friskole i Vejle, som inviterer forældrene med, 
når projektopgaverne fremlægges. Denne forælder fandt, at det var en stor og 
god oplevelse! Jeg ved ikke, om man anvender denne fremgangsmåde andre 
steder? Jeg er heller ikke klar over, om Herlev Privatskoles lærere og elever 
synes, det er en god idé med så mange tilhørere. Men det er da en overvejelse 
værd. Nu til årets rapport. 
 
  Besøg i udvalgte klasser 
 
Mandag den 3-2 2010 var sat af til besøg i 3 klasser med efterfølgende 
samtale med de involverede lærere samt skolebestyreren. Her følger nogle 
glimt:  
 
3. klasse i engelsk med Marie Louise Spanget-Larsen. Timen begynder i 
god ro og orden med at børnene står på deres pladser bag stolene. Da de har 
fået lov til at sætte sig, går det ellers ud over stepperne med diktat, oplæsning 
og oversættelse. Undervejs noterer jeg mine observationer i min ”sorte” bog. 
Her kommer nogle af mine kommentarer fra denne time: 

- Stor villighed til at læse op 
- De er dygtige til at oversætte 
- En pige får en særlig opmuntring 
- De synes det er hyggeligt at gætte den person, der beskrives 

 
Jeg noterede også, at der er en temmelig stor overvægt af piger i denne 
klasse. Senere på dagen spurgte jeg Per Simonsen, hvordan fordelingen af 
piger og drenge generelt ser ud på skolen. Han svarede, at skolen tilstræber 
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Tilsynsførendes beretning  KLØVERBLADET 

 
en ligelig fordeling af piger og drenge. I dag er fordelingen således, at ud af 
skolens 221 elever er der 127 piger og 94 drenge. Jeg vil opfordre jer til forsat 
at tilstræbe en ligelig fordeling - både i den enkelte klasse og på skolen som 
helhed. Måske skal man lade drenge komme længere frem i ”ventelistekøen”? 
 
7. klasse i matematik med Jean Birkebo. I er sikkert trætte af at høre om 
mine manglende evner udi det matematiske. Sådan er det nu engang. Det var 
nu helt fint at være med og få repeteret de forskellige typer trekanter og 
firkanter. Jeg fik også at vide, at man i 7. klasse arbejder med at finde frem til 
kvadraters og rektanglers areal. Jeg bemærkede, at der blev gjort meget ud af 
at finde opgaver som tydeliggjorde, hvordan man kan bruge matematikken i 
praksis. I timen skulle de finde ud af, hvor mange fliser der skal købes til en 
terrasse af en bestemt størrelse. Det er efter min mening meget vigtigt, at 
læreren hele tiden forsøger at gøre undervisningen relevant for hverdagens 
udfordringer. Og selv om eleverne næppe står for familiens indkøb af 
havefliser, får de alligevel en fornemmelse af, at de kan bruge matematikken i 
hverdagen. 
 
Jeg bemærkede, at den benyttede matematik bog var fra 1994. Jeg tænkte, at 
det lyder som et ”gammelt” system. Men Jean Birkebo fortalte mig, at det ”var 
et godt og gammelt system”. Det kan jeg ikke vurdere. Men jeg kan i hvert 
fald sige, at det var en god og relevant time! Det var godt at se, hvordan 
eleverne engagerede sig i opgaverne. 
 
1. klasse i dansk med Maria Ekberg. I forbindelse med besøget i 3. klasse 
var jeg som nævnt blevet opmærksom på fordelingen af drenge og piger. Så 
jeg indledte såmænd timen med at bruge mine matematiske kundskaber fra 
den foregående time til at tælle, hvor mange drenge og piger der var i klassen. 
Her var der en ligelig fordeling. Måske er forklaringen på den ulige fordeling på 
skolen som helhed, at der er flere drenge end piger, der falder fra undervejs i 
skoleforløbet? Vil I undersøge, hvordan det ser ud? Hvis der er flere drenge 
end piger, der holder op på Herlev Privatskole, kan det måske hænge sammen 
med skolens boglige profil? 
 
Tilbage til besøget i 1. klasse. Det er altid dejligt at være med i en første 
klasse, hvor man virkelig oplever elevernes lyst til at lære. Jeg læste engang 
om et forsøg, hvor en hel klasse havde fået besked på kollektiv skiftevis at 
ligne nogle, som lyttede begejstret til lærerens undervisning, og nogle som 
ikke gad være med. Der skete det med læreren, at hun blev mere og mere 
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Tilsynsførendes beretning  KLØVERBLADET 

 
engageret, når klassen lyttede og gav positiv respons; mens hendes stemme 
blev monoton og kropssproget afdæmpet, når eleverne signalerede, at det her 
gad de virkelig ikke. Forsøget viser, hvordan eleverne er med til at forme 
læreren og gøre undervisningen spændende. Måske har eleverne den lærer, de 
fortjener! 
 
Jeg tror, at eleverne i første klasse får det bedste ud af deres lærer! Og det var 
rigtig godt at mærke Marias stolthed over klassens resultater i læseprøverne. 
 
Undervisningen var også dejlig varieret. Ud fra et billede snakkede klassen om, 
hvad vi skal gøre, når en vil låne noget af os. Teologen og filosoffen K. E. 
Løgstrup er blevet berømt for at sige: ”Vi har aldrig noget med et andet 
menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vore hænder”. Første 
klasse nåede faktisk frem til samme dybe erkendelse ud fra et billede, hvor 
Camilla står på skateboard. Ud fra billedet nåede klassen frem til en 
konklusion, som jeg har nedfældet i min ”sorte” bog: ”Det, vi gør og siger, 
betyder noget for, hvordan andre føler og oplever det”. Jo, det var velgørende 
at opleve en første klasse tale om, hvordan vi lever med hinanden og forholder 
os til hinanden i en kultur, hvor der fokuseret meget på individet. 
 
Ved den efterfølgende samtale fik jeg at vide, at årets indsatsområde på 
Herlev Privatskole handler om ”adfærd og trivsel”. Timen i første klasse er godt 
eksempel på, hvordan man er med til at hindre mobning og med til at fremme 
årets indsatsområde. 
 
En dejlig time med stort engagement og en dygtig klasse, der virker til at ha’ 
det godt med hinanden. 
 

Samtale 
 
Ved den efterfølgende samtale rundede vi blandt andet følgende spørgsmål: Er 
eleverne fagligt dygtigere til engelsk, når de slutter i skolen, efter at man har 
indledt undervisning i engelsk allerede i første klasse? Jeg husker ikke, at jeg 
fik noget entydigt svar på spørgsmålet. Måske ligger svaret i denne 
bemærkning: ”Vi har altid haft et højt niveau i engelsk. Måske kan vi mærke 
det på, hvor frie de unge er til at tale engelsk?” Dette kan jeg nikke 
genkendende til i forbindelse med de kommentarer, jeg får af udenlandske 
gæstelærere, som besøger Herlev Privatskole. De undrer sig ofte højlydt over, 
hvor dygtige og frimodige de unge på skolen er til at tale engelsk.  
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Tilsynsførendes beretning  KLØVERBLADET 

 
 
Vi talte også om matematik, som af lærerne blev betegnet som højstatus fag. I 
den forbindelse undrede jeg mig over, at der så ikke er mere run på 
matematik på universitetet.  
 
Jeg spurgte lidt til Per Simonsens stillingsbetegnelse. Jeg har altid syntes, at 
”skolebestyrer” er en lidt underlig stillingsbetegnelse. Så jeg synes, det er helt 
fint, at Per Simonsen nu bliver til skoleleder. 
  
Jeg spurgte også lidt ind til forholdet mellem lærerne og skolens bestyrelse. 
Det glædede mig at høre, at kulturen på Herlev Privatskole er præget af 
åbenhed og et konstruktivt samarbejde. Dette gælder også forholdet til 
bestyrelsen. 
 
Jeg kiggede også karakterbøgerne igennem. Også denne gang må jeg 
konstatere, at eleverne på Herlev Privatskole ikke bare ligger pænt, men klarer 
sig rigtig godt. Der er naturligvis forskel på de enkelte elever, men der er 
virkelig langt mellem elever, der klarer sig dårligt rent fagligt. Skolelederen 
udtrykte det sådan: ”I forhold til Folkeskolen er bundniveauet højt på Herlev 
Privatskole”. Det faglige fokus og den seriøse arbejdsindsats er med andre ord 
med til at gavne og løfte hele klassen. 
 

Projektopgaver 
 
Den 22. februar var det tid at lytte til en række spændende projektopgaver. 
Lærerne var Elisabeth Gade Strand og Susan Holmbach Jensen. Eleverne 
havde valgt en række spændende og livsnære temaer som alkohol, selvværd, 
ældrepleje, fedme, mode & livsstil samt stress.  
 
Jeg skal ikke bruge tid på at kommentere de enkelte indlæg, som rummede 
mange vigtige informationer. F.eks. er det tankevækkende, at i USA er 30,6% 
af befolkningen fede, mens det i Danmark er 11,4%. Det er også skræmmende 
at få at vide, at rigtig mange unge har et dårligt selvværd. Der var også 
originale indslag, som gik ud på at sammenligne, hvordan unge i 9. klasse har 
det på Herlevs skoler.  
 
Lad mig koncentrere mig om tre generelle forhold: 
 

- 18 - 



Tilsynsførendes beretning  KLØVERBLADET 

 
For det første er der tale om gode og gennemarbejdede projekter. Selvfølgelig 
er der forskel på, hvor megen research de enkelte personer og grupper har 
lavet. Nogle har talt med nogle få om deres emne og dannet sig et billede. 
Andre har talt med flere og læst flere fremstillinger. Det kan mærkes på 
kvaliteten. Men generelt synes jeg, at eleverne har lavet deres 
hjemmearbejde. For at give jer et indtryk af spændvidden, vil jeg igen citere 
lidt fra min ”sorte” bog. Her kommer min personlige konklusion på nogle af 
fremlæggelserne: 

- Flotte Power Points 
- Kreativt og relevant 
- Oplysninger i folderen stemmer ikke overens med oplægget 
- En flot fremlæggelse 
- Der var mange spørgsmål, vi ikke fik svar på 
- Oplægget var ikke så dybtgående 

 
For det andet oplever jeg eleverne som trygge, når de fremlægger deres 
projekt. Selvfølgelig er de nervøse og nogle gange ”hurtigttalende”. Det forstår 
jeg virkelig godt! Men de virker altså ret trygge, når de står foran hele klassen 
+ 8. klasse og fremlægger deres projekt. Der er meget fyldt i lokalet. Så de 
har folk tæt på. Måske kunne fremlæggelsen flyttes til et større lokale? 
Elevernes tryghed siger mig noget om, at eleverne generelt har et godt forhold 
til hinanden. 
 
For det tredje kan det konstateres, at de flittigt bruger Power Point. Jeg er 
ikke vokset op med den formidlingsform, men prøver selv at lære at bruge 
den. Nogle gange lykkes det! Andre gange lykkes det ikke særlig godt. 
Generelt er eleverne gode til at bruge Power Point. Men måske kunne lærerne 
overveje, om hele præsentationen skal bæres af Power Point? Der er også 
mange andre muligheder? En mulighed var måske at sige lidt om, hvorfor de i 
deres produkt har valgt at præsentere deres emne på netop denne måde. Et 
par af grupperne havde også valgt at vise et filmklip. Det blev dog ikke til 
noget. Argumentet var, at der ikke var adgang til internettet i lokalet.   
 
Jo, det er spændende og lærerigt at overvære 9. klasses projektopgaver. Tak 
fordi jeg får lov til at være med til det! Måske skulle endnu flere ha’ 
muligheden?! 
 
 

På baggrund af besøgene på Herlev Privatskole i årets løb, og med 
udgangspunkt i gennemgangen af karakterbøgerne må jeg bare sige, at det 
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ser ganske pænt ud! Konklusionen må derfor være den samme som i sidste 
rapport: Herlev Privatskole står fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. 
 
 

Til sidst: tak for et godt og behageligt samarbejde, som er til stor glæde og 
inspiration for mig selv. Jeg ønsker Guds velsignelse over Herlev Privatskole. 
 

     

Mange hilsener fra 

     
sognepræst Niels Jørn Fogh 
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4. klasse på medaljejagt  KLØVERBLADET 
 

4. klasse har oplevet rigtig meget i dette forår. Vi har arbejdet hårdt på at blive bedre venner – og 
det er lykkedes. Vi har lavet madgrupper og besøger hinanden rigtig meget. Vi har været på 
hyttetur til Roskilde. Vi har været til Skole OL i København. 
 
Hytteturen til Roskilde 
(af Natasha og Frederikke) 
 
Da vi var kommet til vandrerhjemmet, skulle vi efterlade vores kufferter i et bur.  
Så skulle vi gå nogle km hen til den store legeplads, som vi skulle være på hele eftermiddagen. 
Der var fodboldbaner og mål, edderkoppespind, frisbee-bane, snurrehjul, edderkop-gynge, rigtig 
store bakker, aktivitetsredskaber og nogle bænke. Vi var der i 3-4 timer og legede godt. 
Så gik vi tilbage til vandrerhjemmet, fik vores kufferter og nøgler til vores værelser. Så gik pigerne, 
drengene og lærerne hver for sig og vi pakkede vores ting ud og indrettede os på værelserne. 
Da vi havde lidt på vores værelser, skulle vi spise. Vi samledes kl. 6 ude foran pigernes værelser og 
fulgtes derefter hen til, hvor vi skulle spise.  
Da vi havde spist, var vi på vores værelser og hyggede. Kai sagde, at vi skulle være i seng kl. 10. 
Næste morgen stod vi op kl. 7 og fik tøj på. Vi gik sammen hen og spiste morgenmad. 
Så mødtes vi igen, for vi skulle hen på Vikingeskibsmuseet. Her lærte vi noget om skibe fra 
vikingernes tid. Vi lærte, at der var noget, der hed krigsskibe og handelsskibe. Efter vi havde kigget 
hele museet igennem, gik vi op i gaveboden. Næsten alle købte noget.  
Derefter gik vi rundt i Roskilde bypark. Til sidst kom vi til en lille legeplads, hvor alle løb og 
legede. Her var vi i en time. 
Ved vandrerhjemmet var der en havn og vi gik langs havnen. På tilbagevejen købte Kai en is til alle. 
Så skulle vi spise aftensmad og bagefter holdt vi en stor og fed fest. Sent om aftenen blev festen 
færdig og alle skulle i seng. 
Næste dag var lidt irriterende, for nu skulle vi hjem og sådan gik vores hyttetur. 
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Mere om hytteturen. 
(Skrevet af Kristina og Astrid) 
 
En mandag morgen i april tog vi bussen til Herlev station. Vi skulle på hyttetur til Roskilde. Vi tog 
toget til Valby og derfra et tog til Roskilde. Vi gik fra stationen til vandrerhjemmet, der lå ved 
havnen. Da vi kom til vandrerhjemmet, fik vi vores ting låst inde. 
Så gik vi hen til en sjov legeplads. Her var der et elektronisk klatrestativ, hvor man kunne lege 
forskellige lege. Der var også en stor frisbee-bane. Der var også en træningspavillon med 
forskellige styrketræningsredskaber. 
Da vi havde været på legepladsen i nogle timer, gik vi tilbage til vandrerhjemmet forbi Domkirken 
og ned gennem Byparken. 
Vi var godt trætte, men vi skulle rede vores senge. Klokken seks gik vi hen og spiste, maden var 
OK. 
Derefter var der afslapning på værelserne. Klokken halv ti gik vi i seng. 
Næste morgen stod vi op, derefter spiste vi morgenmad. 
Vi gik hen og så Havhingsten, den lå på land. Havhingsten er et stort vikingeskib, som nogen har 
sejlet til Irland i og hjem igen. 
Vi besøgte derefter Vikingeskibsmuseet. Her var fem skibe, som var blevet sænket i Roskilde fjord 
i vikingetiden. Der var også en film om Havhingstens rejse til og fra Dublin i Irland. 
Derefter gik vi over i Folkeparken, hvor vi spillede fodbold. 
På hjemvejen besøgte vi også Museumsøen, hvor man kunne se, hvordan man byggede 
vikingeskibe. Det begyndte at styrte ned, så vi skyndte os hjem. 
Til aftensmad fik vi karrygryde og ris. Om aftenen var der Champions League kamp mellem Inter 
og Barcelona. Drengene var helt oppe at køre. 
Næste morgen pakkede vi vores ting. Vi tog bussen til Roskilde station og tog til Hovedbanegården 
og derefter et tog mod Herlev. På skolen blev de fleste hentet. 
Det havde været en god hyttetur. 
 
Lidt mere om hytteturen 
(af Lena og Louise) 
 
På hytteturen var der en legeplads ved siden af Vikingeskibsmuseet og i nærheden af 
vandrerhjemmet, hvor vi boede. 
En dag var Jeppe, Rasmus, Natasha, Louise og Lena henne på legepladsen. De gik hen til et hjul, 
der var lavet af fiskenet. Rasmus og Lena gik ind i hjulet og de andre drejede den rundt. Pludselig 
drejede de Lena helt op i toppen. De gjorde det ikke med vilje, men Lena faldt ned og landede på 
hovedet og så knækkede hendes hårbøjle. Hun blev ked af det. 
De andre ville trøste hende, men Rasmus kom til at sætte sig på hårbøjlen. Den var gået i stykker i 
forvejen, så den gik ikke mere i stykker. Lena grinede lidt, men da hun ringede hjem til sin far og 
mor, blev hun lidt mere ked af det. Louise trøstede hende og så blev de glade igen. 
PS: historien er sand. 
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Og det sidste om hytteturen 
(af Caroline og Freja) 
 
Da vi ankom på skolen om morgenen, var vi fuldt ud klar til at tage på hyttetur. Vi tog bussen til 
Herlev station og toget til Valby og igen et tog til Roskilde. Vi skulle så rigtigt have taget bussen til 
vandrerhjemmet; men så skulle vi vente i lang tid og så blev vi nødt til at gå med kufferterne. 
Pigerne havde meget oppakning. 
Da vi kom til Roskilde vandrerhjem efter den lange gåtur, stillede vi vores bagage. Så skulle vi 
videre til en legeplads, som var 3 km væk. Det var en sjov legeplads. Vi spillede med frisbee og 
drejede på snoredimser og løb på en rund dims, der snoede rundt, når man løb. 
Da vi kom tilbage til vandrerhjemmet, var vi helt udmattede og skulle nu ind på værelserne og 
pakke ud og rede senge. Efter det skulle vi have aftensmad, vi fik spagetti og kødsovs. 
Dag 2 skulle vi på Vikingeskibsmuseet. Det var okay sjovt, bortset fra at Freja, Caroline, Kristina, 
Danial, Mikkel og Benjamin på en måde blev lidt væk. Altså, vi troede, de voksne havde sagt, at vi 
enten skulle gå op i shoppen eller se på museet; men vi troede, at vi måtte begge ting, så vi gik ned i 
”klæd-ud-afdelingen” og sad og snakkede på en model af et vikingeskib. 
Senere på aftenen holdt Sarah, Camilla, Caroline, Freja, Kristina og Erica en fest – den var mega 
fed. Sov godt. 
Dag 3, ja, der skulle vi ikke så meget – bare hjem. 
 
Madgrupper 
( af Lena) 
 
I vores klasse har vi startet nogle madgrupper. Vi spiser på skift hos hinanden og besøger hinanden. 
Jeg er sammen med Natasha, Sarah, Jacob og Magnus. Vi får god mad. Da min madgruppe var 
hjemme hos mig, fik vi burgere. En gang var vi bowlinghallen og bagefter hjemme hos Jacob og der 
fik vi mexicanske pandekager og hos Magnus fik vi grill-mad. Vi har det sjovt i madgrupperne. 
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En test – hot or not? 
(af Sarah og Camilla) 
 
1 – Du ser en læderpisk! Hvad gør du? 
a: Jeg er da ligeglad 
b: Jeg tager den med hjem og bruger på min kæreste 
c: Jeg brænder den 
2 – Du er til koncert, hvor Beoncye skal optræde, men pludselig træder Olsen-brødrene frem på 
scenen og synger ”Smuk som et stjerneskud”. Hvad gør du? 
a: Jeg går helt amok! De er mine største idoler. 
b: Jeg flipper helt ud! De er verdens dårligste brødre. 
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c: Ej! .. Beoncye og Brødrene Olsen passer bare ikke sammen. 
3 – Den lækreste pige/dreng kommer hen til dig og spørger om I skal være kærester. 
Hvad gør du? 
a: Hun/han er da bare for snobbet. Et tydeligt nej! 
b: Jeg skynder mig at sige ”selvfølgelig skat” 
c: Jeg kludrer i det. Og ved ikke om jeg sagde ja eller nej, før hun/han gik. 
4 – Hvad synes du om lærerne? 
a: jeg elsker dem, når vi får prøver. 
b: Arrrhh – de giver lidt for mange lektier for. 
c: Hvor klog tror de lige, at jeg er (it/it)? 
5 – Det er en dejlig sommerdag og du er på en strand! Hvad gør du? 
a: Jeg lægger mig på en luftmadras ude på vandet og læser. 
b: Jeg flirter lidt med drengene/pigerne på stranden. 
c: Jeg lægger mig i solen og bader lidt ind i mellem. 
6 – Hvad synes du om denne test? 
a: Ikke lige min smag. 
b: Jeg elsker den. 
c: Den er da okay. 
7 – Hvordan sætter du håret om morgenen? 
a: Jeg er karseklippet / jeg lader det bare være. 
b: Jeg sætter voks i / jeg sætter det op. 
c: Jeg glatter / jeg krøller det. 
8 – Du står i Lyngby centeret og der kommer en mand forbi og stjæler din pung. 
Hvad gør du? 
a: Jeg kommer da aldrig i Lyngbycenteret. 
b: Jeg bander højt og løber efter ham. 
c: Jeg skriger og ringer til politiet. 
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Skole OL på Østerbro stadion i København 
(af Mikkel Hjort) 

 
Kai instruerer drengene inden stafetten 

Det var meget sjovt at være med til Skole OL. Det var sjovt at se indmarchen. 
Da Magnus, Jeppe, Jacob, Rasmus og mig lavede længdespring blev vi uvenner med nogle drenge 
fra en anden skole. Jeg sprang 3 meter og 21 centimeter. 
Jeg var også med til 60 og til 600 meter løb. Til 60 meter kom jeg på en 3. plads og til 600 meter på 
en 2. plads. 
Da de andre løb stafet, var jeg cheerleader. Det var jeg også meget god til. 

 
Ude på motionsløbet 
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Mere om Skole OL 
(af Magnus) 
I 600 meter løb for drenge kom Mikkel på en andenplads og Magnus på en tredje, Jacob på en 
femte, Benjamin på en sjette og Danial på syvende. Så der fik vi nogle gode point. 
I 600 meter løb for piger var der ingen fra klassen, der vandt. 
I motionsløbet løb alle sammen rigtig godt, så vi fik en masse points. 
Alt i alt lagde vi os på en god plads langt oppe på ranglisten. 
Til sidst kom Injoy og sang. Så tog vi hjem og vi havde alle sammen haft en dejlig dag. 
 

 
Klargøring til næste disciplin 

 
Og endnu mere om Skole OL 
En tirsdag skulle vi til Skole OL. Vi kørte med en bus og Mikkel og jeg legede, at vi var 
kommentatorer til Tour de France. 
Da vi kom hen til det store stadion, gik nogen af os ind. De, der skulle løbe stafet, skulle med til 
indmarchen og de ventede uden for. 
Vi fandt nogle rigtig gode pladser, hvor vi kunne se det hele. Vi kunne se alle skolerne komme ind 
og så var indmarchen gået i gang. Da alle var på plads lavede vi gymnastik og opvarmning. Så gik 
skole OL i gang. 
Der var både 60 meter og 600 meter løb, længdespring, boldkast og motionsløb. 
I længdespring var Katrine rigtig god, for hun fik nemlig bronze. Vi andre var også ret gode, men 
ikke så gode som Katrine. 
I 60 meter løb var alle drengene rigtig gode, men desværre var ingen af os gode nok til at komme i 
finalen. I 60 meter løb for piger var Katrine igen rigtig god, for hun løb sig nemlig helt op på en 2. 
plads og hun fik sølv. Og det var hendes anden medalje. 
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Katrine får medalje af Kronprins Frederik 
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5. KLASSE  KLØVERBLADET 

 
Mange af eleverne fra 5. klasse har bl.a. valgt at fortælle om året der gik. Det har vi samlet i en 
fortælling for at kunne få alle med. 

Året der gik… ☺ 
(Af Masha, Mona, Cecilie B., Nicol ne, Cæcilie) i

 
2009 – 2010.. Wow! Det var godt nok et travlt år! Det var et helt anderledes år, end alle andre vi har 
oplevet. Vi har nået at lave en masse ting. Det første vi havde glædet os til var idrætsdagen, og som 
sædvanligt vandt vi pokalen hjem på hylden IGEN! Men vi gjorde det i regnvejr denne gang. 
 
5 klasse har godt nok været et utroligt travlt år! Men det har også været sjovt! I starten brokkede vi 
os hele tiden over, at vi havde fået så mange lektier for, og var overrasket over at vi havde så mange 
bøger, i forhold til alle de andre klasser. Senere hen blev vi vant til det. 
 
Ilene havde fortalt os, at det var vores tur til at gå Lucia i år. Så vi startede med at øve Lucia i 
slutningen af november måned. Det var svært, så vi brugte mange timer på at øve. Nogle gange når 
vi øvede, kom Nicolines mor og mormor og hjalp os. De var begge meget gode til at få os til at lyde 
bedre, selvom halvdelen af os sang hylende falsk. Vi var ude på 2 plejehjem og gå Lucia. Det var 
dejligt at se, hvor glade de gamle blev, når vi stødte på dem på gangene.  

 

 
 

Luciabrudene var Amalie, Sofie, Camilla, Helena-Céline, Cecilie C og Masha. 
 
Efter de ”Hårde tider” ventede vi på noget godt…… JULE FERIE! 
Da vi alle havde fået slappet af blev vi alle hevet ud af vores varme senge, og sendt i skole igen.. 
(NEDTUR)!! 
 
Ikke lang tid efter skulle vi op til terminsprøve. Vi var selvfølgeligt nervøse, fordi vi aldrig havde 
prøvet det før. Men i timerne snakkede vi meget om det, så vi var klar og vidste godt hvordan vi 
skulle gøre. Vi har både skrevet stil, blækregning, diktat og færdighed. De fleste var spændte eller 
nervøse. Men alle klarede sig godt igennem både i blækregningen og dansk stilen. Det bedste var 
helt klart, at vi måtte få slik med! 
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Månederne gik og vi ville rigtigt gerne på hyttetur. Men hvor hen? Det vidste hele klassen straks! 
 

      Og selvfølelig var Ilene uenig . Men vi stemte om det ved, at 
skrive det på et stykke papir. Og mon ikke Ilene gav sig, da vi 
alle havde skrevet det samme! Da vi hørte det skreg vi og 
jublede!! Ilene stoler selvfølgelig på os, så vi skulle bo i hytter 
uden voksne!! 

Der boede 5 eller 6 personer i hver hytte. Det var meget sjovt. Men i den ene hytte var der et 
myrebo, så sent om aften måtte gruppen, der boede der, flytte over i en hytte, der lå lige over for 
den gamle. Ingen af de andre grupper havde nogle problemer. På turen brugte vi meget af tiden i 
badelandet. Uheldigvis stødte Andreas og John fra klassen sammen, og John flækkede øjenbrynet, 
eller som vi fik af vide; at Andreas havde taget en bid af Johns hoved.  
Ellers var det meget sjovt i badelandet!!! Vi blev ved med at prøve Wild River, som er hylende 
morsom!! Vi fik stået på skøjter, været i Monkey Tonkey land og shoppet pengene væk! Vi fik også 
brugt nogle penge i spillehallen - det var dumt. 
 
Og sidst og ikke mindst glæder vi os til 6. KLASSE! 
 
 

Den første termins prøve og årsprøve  
(af Sigrid og Emily) 
 
Femte klasse er et hårdt år. Alle er nervøse over prøverne. Selv min klasse var ved af dø over 
ordene terminsprøve og årsprøve. Vi var lamslået. 
Den første årsprøve eller terminsprøve er nervepirrende for én. Men når man har prøvet det, slapper 
man af næste gang. Den første terminsprøve kan godt virke lidt foruroligende, men der er intet at 
være bekymret over. Man får et ark med tre forslag. Man vælger det ene forslag, og har cirka to en 
halv time til at lave opgaven. Husk at man godt må godt medbringe slik. 
Det første vi var oppe i var dansk stil. Mange synes nok at lave stile er sjovt og de er gode til det, 
men mange andre synes nok ikke helt om det - og drengene hader det. 
Det var vildt stressende men sjovt at prøve. I matematik gik det som en leg. Det var nemt og hurtigt, 
men vi havde heller ikke ret mange opgaver. Diktat gik rigtig godt, så der er ikke ret meget at skrive 
om. Det fedeste ved terminsprøven var, at vi fik tidligt fri og måtte spise slik. 
Det var rigtig sjovt, at se hvordan sådan en terminsprøve forgik. Men vi er endnu kun halvvejs, og 
der er mange år endnu til at lære, hvordan man laver sidehoved og sidefod. De fleste har lært det, 
men der er et par stykker, der ikke helt kan endnu. 
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I skrivende stund mangler vi stadig at komme op i de mundtlige årsprøver, og vi ved heller ikke 
endnu, hvad vi skal op i. Men en ting er sikkert! Vi skal op i to ting. Indtil videre har vi øvet os 
rigtigt meget i klassen, og jeg er helt sikker på, at det vil gå helt fint og bliver sjovt at prøve.  
Vi ønsker alt held og lykke til de næste femte klasser og god sommer ferie. 

HELD OG LYKKE !!!        

 
Hvad glæder vi os til i 6. klasse, og hvad glæder vi os ikke til? 

(af Helena-Céline) 
 
I 6. klasse vil vi få flere lektier for, og det er der ingen (specielt mig), der glæder sig til. Lektier har 
altid været noget, som man helst har villet slippe for. Personligt mener jeg, at det er dejligt at gå i 
skole. Man lærer så mange interessante ting. Det eneste minus ved al lærdommen er lektierne! 
    Der er mange, der glæder sig til skiferien i Østrig, men ikke mig. Jeg har aldrig prøvet at stå på 
ski, og hvis jeg skal være ærlig, så tør jeg heller ikke! Jeg har nemlig en veninde, der var på skitur 
med sin familie, og hun faldt og brækkede begge ben! Jeg har prøvet at brække noget, og det gør 
virkelig ondt. Da jeg har en vane med altid at være uheldig, er jeg bange for, at jeg gør et eller andet 
forkert… og brækker noget. Flere af mine veninder synes, at det er dumt, da de sagtens kan stå på 
ski og ikke synes, at der er noget at være bange for. 
    Kort sagt, jeg vil hellere på sightseeing end stå på ski.  
 
Jeg glæder mig til Skole OL. Det er jeg nok ene om, jeg synes bare, at det var rigtig sjovt. Hvis vi 
kommer med næste år, vil jeg være med i en sport, som jeg er god til, jeg var nemlig elendig til 
boldkast!  
    Jeg glæder mig også til idrætsdagen, for der vil jeg prøve noget helt nyt (det er meget ”ikke rigtig 
mig” det jeg har tænkt mig, så jeg venter med at løfte sløret, til tiden er inde). 
  
    Jeg glæder mig også til, at vi skal prøve at have tysk og fransk (som jeg skrev før, så elsker jeg at 
lære noget). 
    Altså, jeg glæder mig til idrætsdagene, til at have tysk eller fransk og være blevet det år ældre (og 
være endnu tættere på at skolen slutter, så man for en tid kan slappe af uden lektier, jeg ved godt at 
jeg skal have en uddannelse, men det for sig!). 
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Forældreforeningens generalforsamling KLØVERBLADET 

 
 
Referat fra generalforsamlingen den 24. marts 2010               
i Herlev Privatskoles Forældreforening  
 
1. Valg af dirigent 

Ulla Wulff Kjær blev valgt som dirigent 
 
 
2.  Formandens beretning 
Jannie Agersten berettede om Forældreforeningens aktiviteter i 2009, som traditionen tro bød på både skolefest, 
fastelavnsarrangement samt fjernbingo med efterfølgende tur i biografen og på McDonalds til den klasse, der solgte flest 
lodder.  Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

 
 

3. Regnskab for 01.01.09-31.12.09 
Anne Eidorff gennemgik regnskabet for 2009, hvor skolefesten udgør den største udgiftspost. Omkostningerne til 
skolefesten omfatter blandt andet kostumer og leje af professionelle lyd- og lysfolk til skolekomedien, diskotek, 
bespisning og ikke mindst leje af hallen, som er steget markant de seneste år. De stigende udgifter var også grunden til, 
at der til skolefesten i 2010 blev taget initiativ til lotteri og salg af popcorn og slushice. 

 
Forældreforeningen kører med kalkulerede underskud, som hentes ind ved basaren, der afholdes hvert 5. år og 
sædvanligvis indbringer mellem 40-50.000 kroner. Næste basar afholdes i september 2010.  
 
Bestyrelsen vil dog fortsat have fokus på økonomien, men har vurderet, at der – som noget nyt – er mulighed for at give 
elevrådet et beløb, de selv kan råde over som supplement til deres øvrige midler. 

 
En af de fremmødte spurgte, om Herlev Hallen er den eneste potentielle hal i Herlev til skolefesten. Umiddelbart er der 
ikke de store alternativer. De få steder, der har plads til 400-500 spisende gæster vil kræve leje af borde, stole og 
service, og så har Herlev Hallen den fordel, at de gamle elever, som også kommer til festen, ved at den bliver holdt dér 
hvert år den sidste lørdag i februar. 

 
En anden opfordrede til, at Forældreforeningen overvejer tvunget medlemskab. 

  
Herefter blev regnskabet godkendt. 

 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsens forslag om, at kontingentet stiger fra 100 kroner årligt til 150 kroner årligt  pr. familie med virkning fra 2011, 
blev vedtaget.  
 
 
5. Forslag om ændring af § 4.1 i Forældreforeningens vedtægter 
Bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 4.1 ændres til ”Årskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling for 
et år ad gangen. Kontingentet opkræves en gang hvert skoleår” blev vedtaget. Vedtægtsændringen skyldes meget 
svingende kontingentindtægter. Bestyrelsen har vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at opkræve kontingentet i 
sidste halvår af skoleåret i stedet for ved skoleårets start, hvor der også er udgifter til eksempelvis klassekasser og SFO-
banken. 

 
 

6. Forslag om tilføjelse til Forældreforeningens vedtægter 
Bestyrelsen trak på forhånd sit forslag med henblik på at genfremsætte det til næste års generalforsamling. 
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7. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende blev valgt til Forældreforeningens bestyrelse for skoleåret 2010/2011: 
Jannie Agersten, mor til Frederik i nuværende 8. klasse 
Michael Mouritzen, far til Anders i nuværende 7. klasse 
Hanne Kruse, mor til Anders i nuværende 7. klasse 
Kenneth Mogensen, far til Alexander i nuværende 6. klasse  
Allan Dalgaard, far til Lucas i nuværende 2. klasse 
Allan K. Hansen, Far til Simon i nuværende 3. klasse og Alexander i Forskolen 
Pia Solis Robayna, mor til Mark i nuværende 7. klasse 
Anne Eidorff, mor til Frederik i nuværende 2. klasse 
Hanni Kordon, mor til Markus i nuværende 1. klasse 
Louise Hinze, mor til Julie i nuværende 1. klasse 

 
 

9.  Valg af revisor 
Jesper Buch blev genvalgt uden modkandidater 

 
 

10.  Eventuelt 
Der var ingen indlæg under eventuelt. 

 
 

 
Referent: Britt Spangsberg 
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En afgangselev ser tilbage på sin tid på HP 
 

eg kom ind fra en kommuneskole og begyndte på HP i 2. klasse. Den største forskel, der var at 
mærke på dette, var, hvor godt eleverne opførte sig. Der var langt færre bandeord, og der blev 
gjort, som lærerne sagde.  
Da den første time så gik i gang, kunne man godt mærke, at der var et stort spring til det niveau, 

som de andre elever var på i forhold til mig. Mængden af lektier var meget større end på den skole, 
som jeg kom fra. Jeg kan huske, at jeg i de første måneder sad timevis hver dag for at indhente det, 
som de andre havde lært de to første år, de havde gået på HP(det skal dog siges, at mængden af 
lektier senere var langt mere overkommelig). Til gengæld fandt jeg også ud af, at jeg lærte ting, som 
mine tidligere klassekammerater først lærte senere, og i det hele taget var vi - og er vi stadig i dag, 
en del foran dem. Nu har vi været oppe i både engelsk og dansk mundtligt, og jeg kan allerede se, at 
vi ligger med højere gennemsnit end de fleste af mine kammeraters klasser. 

J 

 
Man starter med at have engelsk fra 1. klasse, og det har da også hjulpet os til at lære sproget, da det 
giver os længere tid til at lære sproget at kende end de fleste andre skoler. I de første år, jeg var på 
HP, skiftede vi ofte engelsklærer. Vi fik stort set en ny hvert år. Men til slut endte vi med Kai, som 
netop har ført os op til eksamen.  
 
Man starter også tidligt ud med at få karakterer på HP, men det, synes jeg aldrig, har været noget 
problem. 
 
Mobning var noget, der i lang større grad blev taget hånd om, så eleverne ikke skulle have det 
dårligt med at tage i skole. Lærerne gik straks i aktion, hvis der var nogen, som ikke opførte sig, 
som de skulle. 
 
HP er ikke en særlig stor skole i forhold til den, jeg gik på før, så det var meget som om, alle på en 
eller anden måde kendte hinanden her på HP. Og selv om man var langt færre elever pr klassetrin, 
var det relativt nemt at få nye venner og falde til.      
 
De fleste lærere har ladet os være med til at bestemme en smule omkring, hvad vi havde lyst til at 
høre om, så undervisningen blev mere interessant. Vi er også tit blevet bedt om at arbejde sammen i 
grupper, så vi lærte mere om holdarbejde; noget, der bliver lagt vægt på. 
 
Vi har været på rigtigt mange spændende hytteture rundt omkring. Vi har flere gange været på 
Bornholm, og vi har været i Østrig på skiferie. Her i 9. var vi så i Rom, hvilket var den bedste tur - 
efter min mening.  
 
En tradition på skolen er morgensang, og hver dag klokken 8.45 står alle klasserne oppe i vores 
gymnastiksal og synger. Denne samling bliver også brugt til at uddele eventuelle informationer.  
      
Min klasse har lige haft sidste skoledag. De fleste vil nok forbinde dette med barberskum ude på 
skolens græsplæne og elever fra alle klasser, som prøver at samle de karameller, som 9. 
klasseeleverne har smidt… det er kun halvt rigtigt, for det kan godt være, at vi kaster med 
karameller, men vi måtte ikke bruge barberskum, selvom de gerne må det på de fleste andre skoler 
rundt omkring i landet. Men karameller kan man ikke komme udenom på sidste skoledag, og jeg 
tror, at der blev kastet over 100 kg. karameller ud til de andre elever i år. Sidste skoledag er en god 
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måde at reflektere over skolen. Man må godt have det sjovt, men der er visse regler, som skal 
følges, så alle har det rart.  
 
Når jeg kommer til at huske tilbage på min tid på Herlev Privatskole, vil jeg huske det som en god 
tid, og selv om jeg gerne vil videre på et gymnasium, vil det være med en smule vemod, at jeg 
forlader de fleste af mine klassekammerater og det miljø, jeg har været i de sidste otte år af mit liv.  
 
- Af Philip Lind 
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Referat af generalforsamling den 24. marts 2010 
i den selvejende institution Herlev Privatskole 

 
 
 

 
Dagsorden: 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen aflægger beretning 
Det reviderede regnskab forelægges til orientering 
Indkomne forslag 
Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår 
Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår efter 

indstilling fra bestyrelsen 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af bestyrelsessuppleanter 
Beretning fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole 
Valg af tilsynsførende for Herlev Privatskole i skoleåret 2010/2011 og 2011/2012 
Eventuelt 
 
 
Erik Nordahl Carlend (ENC) bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ulla Wulff Kjær (UWK) som dirigent, hvilket blev godkendt af 
generalforsamlingen. UWK takkede for valget og konstaterede, at den ordinære 
generalforsamling var rettidigt indkaldt og lovlig.  

 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
 
Skolens hovedaktiviteter. 
 
Herlev Privatskole er en selvejende institution der som en et-sporet skole tilbyder undervisning fra 
forskoleklassen til og med 9. klasse. Skolens hovedvægt ligger på boglighed. 
 
Redegørelse for skolens økonomiske udvikling. 
 
Årets resultat udviser et underskud på kr. 5.040, hvilket er en forbedring på kr. 322.735 i forhold til 
det budgetterede underskud på kr. 327.775. På trods af den store udgift, til renoveringen af 
hovedbygningen har skolen stadig god likvid beholdning, som ved udgangen af året udviste knap 
kr. 1,3 mio. 
 
Herlev privatskole har en likviditetsgrad på 56,7% mod 118,4 året før. Skolen har som nævnt en 
ganske tilfredsstillende likvid beholdning. Hertil kommer, at soliditetsgraden for 2009 er 76,5 mod 
77,3 i 2008. Overskudsgraden er faldet fra 2,7 i 2008 til 0 i 2009. Skolens egenkapital er i 2009 
uændret i forhold til 2008 på kr. 9,5 mio., hvilket giver skolen et solidt økonomisk fundament. 
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I løbet af 2009 har elevantallet været 221 årselever. Pr. 5. september 2009 var elevantallet 221, 
fordelt med 22 elever i ni klasser og 23 elever i én klasse. I 2009 var antallet tilmeldt i SFO,en 86,2. 
 
Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. 
 
Skolen har ikke i regnskabsåret haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentlige 
støttede institutioner. 
 
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning. 
 
Der er ikke indtruffet nogen økonomiske betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning. 
Der er dog i forbindelse med vores udlejers ønske om at få undersøgt jordbundsforholdene 
udarbejdet en rapport, der viser, at der er forurening på nabogrunden. Skolen disponerer over en del 
af den grund, som udlejer har fået undersøgt. Udlejer skriver, at det ikke kan udelukkes, at der også 
er forurening i den del af nabogrunden, som skolen disponerer over. Forureningen består af 
nedrevne huse og byggematerialer, som bekræftes af Herlev Kommune, og som er velkendt med 
den type forurening fra andre steder i kommunen. Afventer yderligere tiltag fra kommunen 
 
Frivillig arbejdsdag 
 
Igen i år var der stor tilslutning til den frivillige arbejdsdag på skolen. Bestyrelsen vil gerne takke 
alle de frivillige samt vores pedel, Michael, for indsatsen, som alle bruger en fridag på det frivillige 
arbejde. 
 
Skolens aktivitet i året. 
 
Skolen har i 2009 lagt meget vægt på trivsel og adfærd. Alle elever, lærere og forældre har på et 
eller andet niveau deltaget. Men vægten er lagt på at lære eleverne, hvorledes man skal opføre sig i 
hverdagen både overfor sine skolekammerater og lærere. Dette sker for at hindre mobning og anden 
form for chikane både i og udenfor skoletiden. 
 
I 2008 besluttede bestyrelsen at renovere hovedbygningen. Dette arbejde er nu næsten tilendebragt, 
og der henstår nu kun enkelte mangler at udbedre, såsom at male sokkel og andre små arbejder, som 
ikke kan laves før end, at vejret tillader. 
 
Skolen har i 2010 ikke budgetteret med nogen større renovering/bygnings projekter 
 
Skolens forventninger til fremtiden. 
 
Bestyrelsen har besluttet at have en vision omkring af IT på skolen. 
 
Anvendelsen af IT skal integreres i undervisningen alle steder, hvor det er hensigtsmæssigt. 
 
Alle elever, lærere og andre brugere skal have adgang til en computer med alle relevante 
programmer til den enkelte. Skolen skal have et tidssvarende trådløst netværk, som til enhver tid 
rækker ud til den enkelte bruger. Adgangen for skolen til internettet skal ske via en fiberforbindelse, 
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som sikrer, at den enkelte ikke venter unødigt. I alle klasser opsættes interaktive tavler til brug for 
undervisningen.  
 
Alle lærere uddannes i relevant software og hardware. 
Arbejdet med denne vision er igangsat og vil strække sig over en ikke længere fastsat periode. 
 
 
I forbindelse med undervisningsministeriet konklusion på deres gennemgang af årsrapporter og 
revisonsprotokollater har bestyrelsen beskrevet områder, som ikke tidligere har været beskrevet i 
årsrapporten. Dette udvides til næste årsrapport og vil kunne indeholde nogle af følgende punkter: 
 

1. skolens mål er, at eleverne i et trygt, harmonisk miljø, som vægter god opførsel/adfærd højt, 
oplever en stor grad af faglighed. 

2. årlig undersøgelse af: elevfrafald, elevtilfredshed, fagligt standpunkt, personaletilfredshed, 
elevsøgning, ect. 

3. årlig undervisningsmiljøundersøgelse laves, (statistik udarbejdes) og der redegøres for 
grunden til hver enkelt elevs motiv til evt. at forlade skolen. 

4. karaktergennemsnit for afgangsklassen listes op og sammenholdes med resultaterne fra 
øvrige år. Skolens mål er at ligge i det øverste kvartil hvert år. 

5. årlig APV med statistik udarbejdes. 
6. tilgang til skolen optælles årligt pr d. 1/12 – inklusiv ventelisteopgørelse. 
7. afgangsklasse og forældreundersøgelse årligt. Spørgeskema besvares; hvorledes gik det med 

målene i punkt 1? Hvordan har informationsniveauet, lærererne og ledelsen ect. været? 
 
Fremtiden tegner fortsat lys, idet ventelisterne ”som tidligere år” til forskolen er fuldtegnet frem til 
2015, og der er fortsat intet, der tyder på, at vi ikke skal forvente en fortsat tilfredsstillende drift af 
Herlev Privatskole. 

 
 
Resultat og overskudsdisponering 
 
Resultatet for 2009 blev et underskud på kr. 5.040, hvilket anses for tilfredsstillende. Bestyrelsen 
foreslår at årets resultat overføres til næste år. 
 
Resultat for 2009............................................................................................................   -5.040,- 
 
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste år. 
 
Overført til næste år........................................................................................................  -5.040,-  
I alt..................................................................................................................................  -5.040,- 
 

 
3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

Bo Dencker (BD) gennemgik ikke regnskabet, da det var sendt ud til alle, men havde følgende 
kommentarer: 
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Regnskabet er aflagt efter samme principper som tidligere år og i overensstemmelse med 
lovgivningen 
 
Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision v/stat.aut rev Jens Rye uden anmærkninger. Det 
vil sige en ”ren” påtegning. Revisoren havde endnu engang specifikt nævnt den høje kvalitet af 
skolens regnskabsarbejde. Bo nævnte i den forbindelse, at Herlev Privatskole i 2009 fik ny 
regnskabsfører, og at Pia er dygtig, og en god erstatning for den tidligere regnskabsfører.  
 
Skolen har en sund økonomi 

• Et underskud på 5.040 kr.  mod et budgetteret underskud på 327.775 kr .  
• En egenkapital på kr. 9,5 mio. Anlægsarbejderne i 2009 er steget, idet der er investeret 

ca. 2,9 mio.kr.  
• Likviditet på ca. kr. 1,3 mio. 

 
Spørgsmål fra Torben Knudby, barn i Forskoleklasse, om hvorfor der er færre årselever i 
budgettet 2009 end regnskab. Vi har ikke ledige pladser, spørgsmålet  undersøges. 

 
72,75% af skolens indtægter kommer fra statstilskud og 27,25% kommer fra ”skolepenge”. 
 
68,5% af skolens udgifter går til ”undervisning”, 21,5% til ”ejendomsdrift” samt 10% til 
”administration”. Det er helt på niveau med tidligere år. 
 
Revisionsprotokollen indeholder ingen anmærkninger. Skolen drives på en meget forsvarlig 
måde af den daglige ledelse. Skolens økonomi er sund.  
 
Spørgsmål fra Anne Eidorf, barn i 2. klasse. Der er et fald i antal lærerårsværk pr. elev – er det 
rigtigt læst/forstået? Og påvirker det statstilskuddet? Ja, der er et fald i antal lærerårsværk pr. 
elev fra 2008 til 2009. I bemærkningerne i regnskabet er en del af forklaringen nedlæggelsen af 
10. klassen, hvor der generelt var få elever. Det påvirker ikke statstilskuddet, som alene er 
beregnet på det faktuelle elevtal. 
 
 
Regnskabet skal ikke godkendes af generalforsamlingen. Herefter blev regnskabet taget til 
efterretning. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

5. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår 
BD beskrev, at budgettet for 2010 udviser et mindre underskud på kr. 344.088 kr. Væsentligste 
forklaringer herpå er stigningen i afskrivninger, som følge af ombygningen af hovedbygningen i 
2009. Der forventes ikke nogen større aktivitetsændringer i 2010. Skolens økonomi er sund som 
tidligere nævnt. Vi har både en sund likviditet samt en solid egenkapital. 
 
Der er ikke særlige væsentligste poster i budgettet for 2010. 
 
Budgettet skal ikke godkendes af generalforsamlingen, men fremlægges til orientering. 
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Spørgsmål fra far til Rikke Jacobsen i 7.kl. Hvor er der indlagt penge til IT-visionen i budgettet 
for 2010? Og hvad med de efterfølgende år? BD: Der er lagt 700.000 kr. ind til investeringer i 
2010, herunder er en større del rettet mod IT. Og der skal også fremover vurderes, hvilke 
investeringer, der er behov for, at det er de rigtige. Det vigtige er adgangen til trådløst internet, 
som er fundamentet for IT-visionens implementering. 
     
Spørgsmål fr Torben Knudby: Egenkapital 9,5 mio. kr.  – når vi ligger underskud på 350.000 kr. 
– det er jo ikke så galt i forhold til EK. Det er jo ikke så galt. BD, der er også afskrivninger, der 
falder bort, så økonomien er generelt supersund. 
 

6. Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår 
efter indstilling fra bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår, at skolepengene hæves fra kr. 1.250 pr. måned til kr. 1.300 pr. måned. 
SFO-betalingen hæves fra kr. 900 pr. måned til kr. 925 pr. måned. 
 
Begge forslag blev vedtaget. 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var:  

• Bo Dencker (barn i 8. klasse)  (villig til genvalg) 
• Jan Nyborg (barn i 8. klasse) (villig til genvalg) 
• Iben Kragh (barn i 9. klasse) (ønsker ikke genvalg) 

 
Bestyrelsen foreslår valg af  
Britt Spangsberg (barn i 2. klasse) 

   
Alle tre blev valgt for en 2-årig periode. 

 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Til bestyrelsen blev foreslået valg af:  
• Torben Knudby (barn i Forskoleklassen)    
• Nikolaj Krejsby Pedersen (barn i Forskoleklasse og 3. klasse)  

 
Som begge blev valgt for en 1-årig periode. 

 
9. Beretning fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole 

PS læste beretningen fra Niels Jørn Fogh op for generalforsamlingen. Denne bringes i næste 
udgave af Kløverbladet.  
 

10. Eventuelt. 
Intet 

 
Ulla Wulff Kjær erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet med en tak for god ro og 
orden. 
 
For referatet: Inge Sørensen  
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Når flaget går til tops 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vidste du; når flaget på en helt almindelig sommerdag går til tops på Herlev Privatskole, betyder 
det ofte, at en eller flere af skolens afgangselever har fået topkarakteren 12 til en mundtlig eksamen 
samme dag. 
Flaget er også blevet godt slidt denne sommer! 
 
God ferie 

 

 - 42 - 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Bliv gæst i Deres eget hjem
DERES 

GASTRONOMISKE 
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