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Med ønsket om et rigtigt lyst og lykkebringende nytår til alle elever, forældre og ansatte ved Herlev 

Privatskole udsendes hermed det første nummer af vores populære skoleblad i 2011. 

 

Årstiden, vi er i fuld gang med, er traditionelt en mørk, tung og lidt dyster tid, men det mørke 

glemmes hurtigt i vores dagligdag, når vi har at gøre med noget så livsbekræftende som børn og 

unge. 

 

Årstiden rummer dog - også på Herlev Privatskole - sine farer og negative elementer rent trafikalt! 

At færdes i trafikken i en mørk og dyster årstid rummer flere farer og medfører flere ulykker, end 

godt er, og jeg minder i den forbindelse om, at det er særdeles vigtigt, at alle forældre og elever er 

yderst påpasselige med at færdes trygt og godt i trafikken, sørge for at cykler o.l. er lovlige og 

deriblandt forsynet med den reglementerede belysning. 

 

Det er videre af største betydning, at alle husker at komme af sted i god tid om morgenen, så starten 

på dagen ikke bliver stresset og endnu mere risikobetonet end normalt - og sluttelig skal jeg minde 

om, at alle trafikanter, ikke mindst bilisterne! om morgenen husker at tage hensyn til cyklisterne 

og de gående, når man kommer ind på skolens parkeringsplads! 

Det er forbundet med stor fare at færdes blandt morgenstressede bilister - og det er direkte 

forkasteligt at opleve, at bilister i visse situationer har været tæt på at køre skolepatruljeeleverne 

eller de øvrige elever ned, fordi man er kommet for sent af sted. 

 

Det kan vi ikke være bekendt! 

 

En af skolens vigtigste grundregler er at tage hensyn til hinanden - og dette princip gælder også  om 

morgenen i trafikken! 

 

Efter dette moralske opstød ønsker jeg alle et rigtigt godt og trafiksikkert nytår. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Per Simonsen 

Skoleleder 
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Kære alle! 

Nu kan I læse forskolens bud på, hvordan det skete, at A og E kom til 

at sidde sammen, og således blev til Æ. 

 
Den første historie er lavet af: Gabriel, Oliver, Amanda, Melina, Rolf, Josephine, Jacob, Sophia, 

Karoline, Emil, Alexander og Freja. 

 

Der var engang et A, som mødte et E.  

Det hele startede med, at A gik en tur 

i skoven. E var ude at lufte sin hund, 

som hed Emil. Lige pludselig 

forsvandt E’s hund! ”Hvor var 

den dog henne?”, sagde E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så mødte E A og spurgte: ”Har du set min hund? ” Det havde A ikke, men 

han ville gerne hjælpe E med at lede efter hans hund. 

Nu gik de i gang med at 

lede efter E’s hund. 

Pludselig mødte de en  blå 

mand, han hed 

Bangebuksen Bent. ”Har du 

måske set min hund?”, 

spurgte E. 

Ja, sagde Bangebuksen 

Bent, den er på 

Gyserslottet.  
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A og E fulgte efter Bent og lidt efter kom de til et faldefærdigt slot. Og der 

så E sin hund Emil, og han blev meget glad! 

 

Nu kom usynlige Ulla med noget meget stærk lim 

og limede A og E sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mumien og Flagermusen prøvede at trække A og E fra hinanden, men det 

lykkedes dem ikke. A og E besluttede sig for at blive til Æ, og blive på 

Gyserslottet. Og der bor de stadigvæk. 
 

 

 

Den næste historie er lavet af: Nikolaj, Emin, Nicki, Annika, Oscar, Claudia, Mahan, Marcus, 

Clara og Andreas. 

 

Der var engang et A og et E. 

A vågnede op en dag, stod op og spiste morgenmad og tog en tur i parken. 

I parken lå der et farligt slot med edderkopper, bøhmænd, zombier og 

vampyrer. 
 

 

 

 

 



FORSKOLEN  KLØVERBLADET 

 

6 
 

På slottet boede der også en 

ond mand, som hed Dracula. 

Han havde taget en prinsesse 

til fange. Hun hed prinsesse E. 

A besluttede sig for at redde 

prinsesse E fra den de Dracula. 

 

  

 

Det første A fik øje på, da han gik ind i 

slottet var statuer, som stod og huggede 

med store økse! 

A havde svært ved at komme ind på slottet, 

da der var vogtere med våben. De var i 

virkeligheden fjernstyrede spøgelser. 

 

 

A fandt Dracula og 

kæmpede mod ham med 

sværd og sabel. 

A stak sablen ind i 

Draculas hjerte, og Dracula 

døde, fordi sablen var lavet af træ. 

A befriede prinsesse E, og i dette øjeblik faldt 

der en bøtte lim henover dem. 

Nu sad de klistret sammen! 

A og E var ikke ked af det, fordi de var 

meget glad for hinanden. 

Fra den dag af, sad A og E sammen og 

blev til Æ. De fik mange Æ-børn og 

levede lykkeligt til deres dages ende. 

 
Mange kærlige hilsner fra alle børn i forskolen. 
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1. klasse var på tur til København d. 7. december, hvor vi så ”Olsenbanden”, og derefter 
var vi på Mc Donald. Her er klassens kommentarere til turen: 
 
Oscar: ”Vores tur var god!” 
 
Juliane: ”Jeg synes, den var god, den tur.” 
 
Mia: ”Det var den bedste tur, jeg har været på!” 
 
Alexander: ”God” 
 
Caroline: ”En god tur.” 
 
Mads: ”Jeg synes, det var sjovt.” 
 
Kian: ”Den var rigtig rigtig rigtig god!” 
 
Cathrine: ”Den var midt imellem.” 
 
Sofus: ”Det var dejligt at være tæt på Tivoli og se Olsenbanden.” 
 
Emma: ”Den var god, selv om jeg har set den en gang” 
 
Philip: ”Midt imellem, fordi det ikke var helt så sjovt.”  
 
Sophie: ”Det var en god tur.” 
 
Emilie: ” Den var god, og den var sjov.” 
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Josephine: ”Den var god, og den var også sjov!” 
 
Aksel: ” Jeg synes, den var sjov.” 
 
Elva: ”Den var super sjov.” 
 
Nicki: ”Den var midt imellem, for der var mange, der råbte.” 
 
Amalie: ” Jeg synes, den var sjov” 
 
Lukas: ”Jeg synes, den var meget sjov.” 
 
Rigtig godt nytår. 
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HP er en god skole. De laver sjove ting som Zoo og andre ting. SFO er også sjov, og man kan lege. 

Man kan spille fodbold og andre sjove ting. HP-jul er også sjov. 

Nanna 

 

Vores klasselærer Maria er på barsel. Vi synes, at hun er rigtig sød,  

og vi savner hende rigtigt meget. Men så fik vi Charlotte, og Charlotte 

gav os mange stjerner og mange hyggetimer. Men hun fik et nyt job på 

en anden skole Vi savner hende rigtigt rigtigt meget. Men nu har vi fået 

en rigtig god lærer, og hun hedder Lene. Pernille er vores viseklasselærer,  

og hun er rigtig rigtig sød. Vi har hende som matematiklærer, og nogen gange får vi hyggetime i 

naturfag. I religion fortæller hun om Kristendom, og hun er rigtig god til det. Vi har Morten til 

english og sang. Morten er rigtig god til at få drengene til at tie stille, og han fortæller rigtigt gode 

historier. I sang synger vi rigtigt gode sange, og til jul synger vi julesange. Vi synger 

”Vinterbyøster”, ”Fire strømper uden fod”, ”På loftet sidder nissen” og ”Søren Banjomus”. Morten 

er rigtig god til at synge, og vi er rigtigt glade for at gå på HP, og vi ønsker ikke flere lærere på 

skolen. 

Nikoline og Sascha 

 

 

Jeg er glad for at gå i skole, men jeg kan ikke lide at tænke på, at vores 

barselsvikar Charlotte har flyttet skole. 

Michael 

 

Jeg synes, at det er sjovt at gå i skole. Især når der er basar. For så 

skal man nemlig sælge popcorn og slush-ice og frugt i 2. klasse. Og 

man kan købe pølser i 8. klasse. Der var også loppemarked, og man 

kunne også spille dart og fiske. Jeg syntes, at det sjoveste var at stå 

i boden. 

William 

 

 

 

Jeg er glad for at gå i skole. Men jeg er ikke så glad fordi, at jeg måske skal skifte skole, fordi jeg er 

et godt talent. Jeg kan alligevel godt lide mine venner. Den 10. december 2010 legede fem af 

drengene. Vi legede krig. Min rigtige lærer er Maria Ekberg. Men hun gik på barsel i 1. klasse. Så 

fik vi Charlotte. Så stoppede hun, og nu har vi Lene. Tre lærere har vi haft. 

Anton 

 

I SFO er vi nogle gange i Bonbonland og i biografen. I biografen får man popcorn og slik. Og nogle 

gange om vinteren får vi risengrød, og når man er færdig med skolen, går vi i lektieklub. 

Julie 

 

Nisseteater 

Vi holdt nisseteater i SFO den 2. december. Det var rigtigt sjovt, syntes vi. Vi lavede teater, 

dansede, sang og havde det sjovt. Efter teateret gik vi ned af scenen. Og så fik vi æbleskiver og 

pebernødder og saftevand. Det smagte godt. Bagefter legede vi til vi gik hjem. 

Caroline og Maria-Louise 
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Klassefest 

Det er sjovt at gå i skole. Men noget af det sjoveste er klassefest. En klassefest er en fest, hvor man 

må tage sin mor og far og søskende med. Når vi kommer, går vi ind i salen og siger hej til alle, og 

så leger børnene lidt, mens de voksne snakker lidt med de andre voksne. Og imens finder de voksne 

en plads. 

Når alle i klassen er samlet, sammen med de voksne og søskende, begynder vi at spise, for alle har 

taget noget mad med, som de har stillet nede i enden af salen. Maden smager rigtig godt! 

Bagefter går vi ned i SFO’en og spiser kage og drikker saftevand og ser film, mens de voksne 

snakker. Nogen går udenfor og nogen går op i salen og leger. Og det er altid sjovt og hyggeligt. 

Matilde og Laura 

 

Det er sjovt at gå i skole. Der er nogen søde lærere. Lene er sød og god til at lære os nogle ting. 

Morten er god til at spille på klaver og til at synge og god til engelsk. 

Alexander 
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Efterårsferien  

I efterårsferien var vi en tur i Fun city, svømmehallen og en tur 

nede ved mosen. De resterende dage hyggede vi os hjemme i 

SFOen med fælles-spisning, film og rå-hygge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 

Igen i år havde 3 klasserne arrangeret halloween, der blev afholdt 

fredag d. 29/10 i SFOens almindelige åbningstid.  

 

I år kunne man besøge restauranten hvor menuen stod på 

græskarsuppe med spindelvæv, afrevne fingre og edderkoppe-

muffins til dessert. Man kunne også komme en tur i spøgelses-

slottet og til sidst opleve et 

kidnapningsforsøg i skoven.  
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SFO-cuppen  

SFO-cuppen blev aflyst i sidste øjeblik. Øv øv. Vi valgte at 

afholde vores egen interne SFO-cup på dagen i stedet. 35 glade 

børn mødte op og spillede på livet løs i 5 timer. Det blev en 

supergod dag selvom børnene havde sat næsen op efter den store 

SFO cup i Herlev hallen.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Spilleturnering 

I uge 46 havde vi Matthew og Andreas fra 9 kl. i praktik. Så vi 

afholdt spilleturnering hele ugen. Børnene dystede på livet løs i  

skak, bordtennis og bordfodbold. Til sidst blev der blev fundet en 

pige-vinder og en drenge-vinder som fik overrakt SFOens 

vandrepokal. 
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Julesketch-show 

I år havde vi valgt at lave et lidt anderledes jule-teater. Alle 

klasser havde fået en opgave til juleshowet som blev afholdt 2 dec. 

fra kl. 16-18. 

Forskoleklassen sang ”på loftet sidder nissen”, 1 kl. gik lucia og 

2+3kl. lavede molbo-historier. Til sidst sluttede koret af med skøn 

julesang og blokfløjte-pigerne fløjtede løs under æbleskive 

spisningen.  

Dagen efter viste alle børnene hele sketchen med stor glæde for 

resten af skolen.  
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Frikvarter i december 

 

I frikvarterene leger vi en masse. Hvis vi holder os  til december har de store børn græsset ,hvor der 

er en masse sne. Så hvis man går der ud er man færdig! Den dag, vi havde National testen, ringede 

klokken, men vi var ikke færdige. Så vi blev inde, men da alle var færdige fik vi lov til at gå ud. 

Men der var ikke et øje.  Så de fleste gik ud på græsset. Her omkring denne tid  har pigerne væert 

meget ude på græsset og vi legede sådan nogle søde dyr. Vi byggede selv en masse huler hvor vi 

kunne sove, spise og hyggge. Det er meget sjovt . Rundt omkring den her tid har der ogsåp være sne 

baner hvor vi kunne lave rutsje baner . Dewt er sjovt atr rutsje på dem. 

 

Malene, Isabella og Emilie   

 

HP stopper krigen 

Det var en dejlig sommerdag. HP var ved at bygge et murstensslot med rigtige kanoner der bare 

skyder med bolde. Det var en børnene kunne lege med. En dag kom en Lindehøjskole med en borg 

der var større en HP slot. Da de gik i krig gik halvdelen af HP slot i stykker. De begyndte at bygge 

slottet igen men det er meget svært fordi de Lindehøj angriber dem hele tiden. Så de er ved at tabe. 

HP gav ikke op men brugte deres hemmelige våben blyantkanonen og de skød kun en gang med 

den og vandt slaget. De jublede fordi de havde vundet. Og ingen kæmpede mod fra den dag. 

 

Fortalt og skrevet af Simon og Thorbjørn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Til forskoleklassen august  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2017 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 

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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Juleklippedag 

Klippeklisterdag er hvor man klipper og klister. 

Man kan lave guirlander og julehjerter. Vi pynter vinduerne i vores klasseværelse 

op med nisser og julehjerter, huse og små mus. Vi får også nogle gange æbleskiver, pebernødder og 

slik. 

Man møder klokken 8 og får fri klokken 12. 

                                        

Nichlas, Frederik, Adam, Oscar, Simon og Lasse 

 

Teater 

Nu skal jeg fortælle jer om vores teater på skolen.  Jeg har været med i de fleste stykker og det har 

mange fra min klasse og andre klasser også. Jeg synes det er sjovt og det synes de andre der har 

været med, sikkert også. Vi spiller for det meste eventyr, som H.C. Andersen har lavet. Der er 

mange, der hjælper os med teateret, f.eks. Kim og Pernille og Morten, som spiller klaver og andre 

fra de helt store klasser, har hjulpet os med det, så det er blevet rigtig godt. Når vi spiller teater har 

vi det rigtig sjovt. Nogen gange fjoller vi lidt mere end vi skulle, men vi tager det også seriøst. 

Sidste gang vi spillede, spillede vi svinedrengen. Der er mange forskellige former for roller f.eks. 

dyr, der ikke siger så meget, og f.eks. prinsesse og kongen der siger meget. Jeg synes vi har rigtig 

flotte kostumer på. Hvis der er nogle drenge der læser det her, så håber jeg, at I ville være i det 

næste stykke. 

Vi mangler nogle drenge 

 

Skrevet af Louise 4 kl. 

                                 

 

 

Traditioner om året  

Her i 4.klasse har vi rigtig mange traditioner. Om vinteren har vi lys på bordene, og vi har hver en 

nisseven som vi køber gave til. Vi ligger gaven ind i skabet, og vores lærer trækker en gave hver 

dag i decembermåned. Personen der får gaven har tre gæt til at gætte sin nisseven, og åbne klassens 

kalendere. Vores klasselærer Ilene tegner en granguirlande på tavlen med lys og pynt på. I slutning 

af novembermåned har vi juleklippedag, hvor der er nogle der tager lækkerier med til klassen. Vi 

må også godt have nissehuer på her ved julen. 

 

Om sommeren: 

Om sommeren tager vi på hyttetur. De sidste tre år har vi været  i Ilenes forældres sommerhus. På 

turen leger vi og hygger os sammen i haven og indenfor. Vi tog også på stranden og det var rigtig 

sjovt. Om aften ligger vi os i vores soveposer og hygger lidt inden vi skal sove. I dette skoleår skal 

vi til Bornholm og det glæder vi os meget til.  

Lige inden sommerferien har vi Grønne Dage. Der tager vi på mange sjove ture. Vi har f.eks. været 

i skoven hvor vi legede og spiste madpakker. Vi har også været på stranden og badet hvor vi fik en 

is. 

 

Skrevet af: Michelle, Kimia, Simona og Sara 

 

Teater 

Vi spillere teater hvert år  det skal du så høre om nu. Vi har spillet mange stykker. Det har været 

rigtigt sjovt. Dem der hjælper os er to lærer Kim og Pernille vi har også Morten som spiller klaver 
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det er han rigtig  god til. Vi syntes at det er sjovt men  også hårdt. Men det er jo også sjovt at stå på 

scene for alle menskerne. Sidste spillede vi svinedrengen   Jasmin  a  var kejser og  Jasmin b var 

hofdame, Nickie var også hofdame, Emilie var lakaj, Kimia var sendebud . Vi spillede i herlevhalen 

for vores forældre. Det var  rigtigt sjovt. Til general  prøven fik vi sandwich og juice og vi hyggede 

os sammen det var rigtig sjovt at være med. Men det har også været mange andre stykker. 

 

Skrevet  af Jasmin A. og Maham 

 

Mobning – stop det 

I mange skoler er der børn der bliver mobbet. Hvorfor gør man det det er jo tarveligt og dumt af en 

og det må man ikke. Jeg syntes at det skal stoppes med det samme for man kan ikke være det 

bekendt og man skal være sød mod hinanden. Det var mit forslag. 

Jasmin A 

 

Jul 

I november måned trækker vi en  nisseven, inden d. 1. December skal man have en gave med til sin 

nisseven, gaven bliver lagt i skabet. 

Vores klasselærer Ilene laver en julekrans på tavlen, hver dag trækker hun en gave fra skabet, går 

langsomt hen til en elev og spørger,  “skal vi dele denne her gave?” så siger eleven “ja, det vil jeg 

gerne.” når man har åbnet sin gave, har man tre gæt, til at finde ud af hvem nissen er, så skal man 

op til tavlen og tegne et fint lys på julekransen, åbne en låge i Absalons hemmelighed og til sidst 

åbne en låge i en chokolade kalender. 

Når det er klippeklisterdag for vi lov til at få æbleskiver, pebernødder, slik og klementiner med, så 

vi kan hygge imens vi klipper. Man kan lave guirlander og hjerter og fx en mus som vi har lavet  til 

vores dør i år.   

Det er dejligt med al den decemberhygge men til januar skal vi arbejde hård med lektier igen. 

 

Jasmin B. og Nicole 

 

Vinter på skolen 

Når det er vinter på skolen så leger vi tit snebolds kamp og vi bygger også snemænd og vi leger 

vilde dyr ude i sneen og vi skøjter på is og vi kælker ned af bakkerne der er store istapper som man 

kan lege med nogen slikker på dem det synes vi er lidt klamt og vi laver rutsjebaner på de store sne 

bunker og så leger vi bare alle mulige ting sådan er det når det er vinter på skolen 

Skrevet af Josefine og Nickie  

 

WOW 4evar 

World of warcraft er et spil der er online og der er over 11milioner mennesker i verden der spiler 

det. Tirsdag den 7 december 2010 udkom den nye udvidelse og der kom to ny racer: goblinger og 

worgn og man kan blive level 85. Spillets historie er at det første spil i pakken udkom i 2005 den 7 

februar og der kunne man kun blive level 60. Senere kom den første udvidelse Burning Crusade 

hvor man kunne blive level 70 og så kom The Lich King hvor man kun blive level 80 og så den 

nyste af dem alle Cataclysm hvor man kan blive level 85.  Det er den hvor de ny racer kom og som 

jeg skrev tidligere er det goblinger og worgens. Der er lavet mere om endnu og hvis jeg skulle 

skrive det hele kunne jeg ikke bestille andet end det og det ville være trist  

 

Skrevet af Mads 
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Lucia  
Det har fyldt meget af vores tid her i december. Vi begyndte at  

øve allerede midt i november. 

Vi øvede og øvede og øvede – og øvede lidt mere (det blev 

lidt kedeligt til sidst). Vi blev nu også gode til sidst. Alle 

de piger, der havde lyst til at være Luciabrud, blev det. 

Vi havde generalprøve d. 9. december. Her var vores 

forældre og søskende. 

Vi mødtes på skolen kl. 18.20 og klædte om (vi blev 

smukke). 

Camilla skulle være Luciabrud. 

Så varmede vi stemmerne op. Derefter løb vi 

gennem skolegården og det var koldt i de tynde 

Luciakjoler og over til redskabsrummet. Der var en 

masse larm. Der var pludselig nogen, der skulle 

tisse, fordi de var nervøse. Vi fik tændt lysene. 

Morten begyndte at spille og nu var der ingen vej 

udenom. 

”Nu bæres lyset frem ...”, startede vi. Og gik ind i 

salen.  

Vi stillede op og sang ”Vær velkommen” og derefter 

sang vi nogle julesange. Og her skulle nogen af os synge 

solo. 

Da vi var færdige, klappede forældrene og synes vi var 

gode. 

Vi fik æbleskiver og juice og bagefter legede vi i sneen 

(det var svært i mørke). 

Så tog vi hjem.  

Vi var på Lærkegårdscenteret d. 10. december. 

Vi mødtes på skolen kl. 9. Vi blev kørt til 

plejehjemmet af Morten og Michael. Vi havde et lille 

rum, hvor vi klædte om og gjorde os klar. Astrid var 

Luciabrud, da vi gik rundt på plejehjemmet og gjorde 

beboerne glade. Kristinas mor spillede violin. 

Undervejs skiftede vi Luciabrud. Nu blev det Caroline, som var Luciabrud under resten af turen 

rundt. 

Til sidst skulle vi ind i spisesalen og synge. Så blev Sarah Luciabrud og vi gik ind i salen og sang 

både Luciasang, Vær velkommen og julesange med soloer. Nogle af de gamle græd, mens vi sang. 

På skolen d. 13. december – på Luciadag. 

Lena var Luciabrud, da vi gik på skolen. Vi sang Vær velkommen og Fadervor. 

Vi var på Hjortespring Omsorgscenter og Lille Birkholm plejehjem d. 15. december. 

Her var Freja Luciabrud, da vi gik ind en sal og stillede op og sang julesange. Der var igen nogen af 

os, der skulle synge solo. 

Derefter blev Erica Luciabrud. Vi gik her rundt på nogle gange og til nogle fællesrum på 1. og 2. og 

3. sal. 

Til sidst var Natasha Luciabrud, da vi sang julesange for nogle andre beboere og nogle ældre, der 

bare kom besøg. 

I Lindehøj kirke til Juleafslutningen. 
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Her var Kristina Luciabruden og hun skulle have mikrofon på, så alle kunne høre hende synge. 

 

Luciadag 
Vi mødtes mandag morgen kl. 8 i 

klasselokalet. Derefter gik 

drengene i håndarbejde og pigerne 

i fysiklokalet og klædte om. 

Så gik vi over i redskabsrummet og 

der skulle Luciabruden have 

kransen på. Vi andre skulle stille os 

på pladserne og så skulle vi have 

tændt vores lys. 

Da Morten begyndte at spille gik 

døren op og der stod alle klasserne 

og så på os. Vi gik ud af rummet 

og ind i salen sang Luciasangen. 

Da vi stod foran klaveret skulle vi 

også synge Vær Velkommen og 

bagefter Fadervor. Så gik vi ud 

igen mens vi sang Lucia. Jeg tror 

nok, det gik godt. 

Så klædte vi om og gik over i 

klassen og fik Luciabrød. Det var 

Lena, der fik det brød med mandel 

i, så hun fik chokoladen. 

Kl. 11 fik vi fri og det var 

juleindkøbsdag og så var 

skoledagen slut. 

Skrevet af Frederikke. 

Fodboldnyt 
Om Superligaen. 

Som man siger i dag, så er der 11 hold og så er der FCK. 

FCK ligger nr 1 med 19 point foran nr 2, som er OB. Så kommer Brøndby og FC Midtjylland. 

De 3 hold kæmper om sølv. 

Så er der oprykkerne Lyngby og Horsens, de har gjort en god indsats og ligger i midten. 

De hold, der kæmper om at blive oppe i Superligaen, er Randers, Esbjerg, Silkeborg, AAB og så er 

der gudeholdet FC Nordsjælland (og de skal nok klare det). 

 

Premier League i England 

Chelsea så længe ud, som om de var ustoppelige. Men så rørte de andre tophold på sig og så var der 

hold som Arsenal og Manchester United, der pludselig kom ind i kampen. 

Manchester United ligger nu på en førsteplads. 

Et tidligere tophold Liverpool fortsætter med at skuffe i Premier League. Sidste sæsons skuffende 7. 

plads og de dårlige resultater i starten af sæsonen gjorde, at træneren Rafa Benitez blev fyret. Han 

kom så til Inter. Tidligere manager for Fulham Roy Hodgson kom nu til Liverpool. De har siden 

klaret sig bedre, men er overhovedet ikke med i medaljekampen. 

Hold som Manchester City og Tottenham kæmper med om en 4. plads, der kan give adgang til 

Champions League. 
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Fulham, Blackburn og Stoke kæmper som altid med om at blive i top 10. Bolton og West 

Bromwich har overrasket meget. Begge hold har været i top 8 og især Bolton, hvor tidligere 

Brøndbyspiller Johan Elmander scorer mål på samlebånd, har overrasket. 

Wigan, Westham og Wolwerhampton har længe ligget til nedrykning. De helt store skuffelser har 

været Everton og Aston Villa. 

Skrevet af Jeppe og Danial. 

 

 

Test (lavet af Natasha og Caroline) 

Hvor sej og lækker er du? 

Hvor lang tid bruger på dig selv om morgenen? 

A) 5-10 minutter B) 10-20 minutter C) 20-30 minutter 

 

Hvor tit ser du dig selv i spejlet? 

A) Når jeg har tid til det B) Om morgenen og når jeg kommer hjem  

C) Hvert 5-10 minut eller når der er et spejl 

 

Hvor mange i din klasse kan du lide? 

A) ingen B) 1-3  C)Alle 

 

Bruger du make-up til fester? 

A) Nej  B) Lidt  C) Meget 

 

Dit hår er  

A) Uglet B) Redt godt igennem  C) Glattet eller krøllet med jern hver dag 

 

Hvor mange penge bruger du på tøj+ 

A) 100 kr pr måned B) 600 kr pr måned C) 2000 kr pr måned 

 

Hvilket mærke er dit yndlingsmærke? 

A)H og M B) Gucci C) Quint/Quintes 

 

Hvor er dit yndlingssted? 

A) På en cafe  B) I en beauty butik C) På et diskotek 

 

Hvem er din yndlingskendis? 

A) Joey Moe B) Burhan G C) Taylor Launtner 

 

Hvilken frisure har du? 

A) Karseklippet B) Sådan som mit hår nu vokser C)Etage/skråt pandehår 

 

Flest A'er 

Du er en pige, som ikke tænker på dit ydre, men elsker din indre skønhed. 

Flest B'er 

Du er en pige, som rigtig gerne vil med på moden og også er det. Men du vil helst tage tingen som 

de kommer. 

Flest C'er 
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Du elsker tøj, smykker og drenge. Du er meget med på moden og elsker at shoppe. Du synes det er 

sjovest at være sammen med vennerne i centeret og hele centeret igennem. 

 

Hvilken type er du i klassen? 
Test – lavet af Erica, Camilla, Sarah og Kristina 

 

1 – du falder midt i klassen. Hvad gør du? 

A) Jeg laver grin med det  

B) Jeg bliver helt rød i hovedet og skynder mig hen på min plads. 

C) Jeg siger: ”Det var gulvet, der angreb mig” 

D) Jeg siger: ”Jeg ville bare dræbe den mus, der lå på gulvet”  

E) Jeg faldt bare for dig 

 

2 – du glemmer at låse døren til toilettet og der kommer en dreng/pige ind – hvad gør du? 

A) Jeg slår en prut og siger: ”Pyha, hva!” 

B) Jeg bliver rød i hovedet og siger ikke noget. 

C) Jeg siger: ”Gud …! Sidder jeg her? " 

D) Jeg ville bare drukne en fisk 

E) Jeg siger charmerende: ”Jeg har ventet på dig” 

 

3 – din lærer spørger dig: ”Hvorfor tog Columbus vest på?” 

A) Fordi han frøs 

B) Det ved jeg ikke 

C) Fordi han skulle øst på – hva ellers 

D) Jeg nåede at fjerne vesten, så han druknede 

E) Fordi dem fra vest godt kan lide mænd i vest 

 

Flest A'er 

Du er helt klart den sjove. Du gør grin med dig selv og alt hvad du laver. 

Flest B'er 

Du er den stille og rolige. Du må vækkes til live og være mere på. 

Flest C'er 

Du er blondinen. Jeg kan faktisk ikke forklare hvorfor, du vil ikke kunne forstå det. 

Flest D'er 

Du er den onde, muhahaha. 

Flest E'er 

Du er helt klart den charmerende. Score pige/dreng, score, det er du god til! 
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Idrætsdagen og drengefodbold. 
Vi mødtes en gang i september om morgenen på skolen og fik HP-T-shirts og tog benskinner og 

fodboldsko på. Vi skulle til idrætsdag mod en masse andre skoler. 

Så gik vi ned til fodboldbanerne ved HI og Lindehøjskolen. Vi varmede op og løb rundt og 

strækkede ud. 

På 5. klasses fodboldhold var Rasmus, Mikkel, Asger, Magnus, Jais, Niclas, Jeppe, Jacob, Danial 

og Benjamin. 

Tiden var lidt forsinket, så vi skulle spille en halv time senere.  

Vores første kamp vandt vi 7-0, nemt! Vores næste kamp var også nem. Men de andre gjorde et 

come-back, fordi vi troede, vi ville vinde. Så kampen endte 5-5. I den sidste kamp fik vi modstand, 

men vi vandt stadig 4-2. 

Skrevet af Benjamin og Jacob 
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Idrætsdagen 

Vi drenge begyndte med at spille fodbold, hvor vi først spillede mod Barfod, og vi vandt 4-0. 

Derefter spillede vi mod kaptajn Jolsen B og der vandt vi 10-0. Den næste kamp vandt vi 7-0 mod 

Billum privatskole. Den fjerde kamp vandt vi 5-0 mod Gladsakse. Den næstsidste kamp var mod 

kaptajn Jolsen A og der vandt vi 4-1. Den sidste kamp var mod Lilleskole, som var ret gode, men 

gudskelov vandt vi 1-0. 

Pigernes spillede rundbold.  De vandt alle deres kampe, bortset en enkel kamp.  

 

Bagefter dyrkede vi atletik. Vi var i gennem i mange discipliner som højdespring, længdespring, 

boldkast, præsitionskast, 60 meter løb og 400 meter løb. Nogle discipliner vandt vi. 

 

Vores klasse vandt førstepladsen for 6. klasserne og fik klassepokalen. Til allersidst blev der 

udnævnt, hvilken skole der havde fået samlet flest point for skolerne og hvilken skole derfor vandt 

skolepokalen, og æren gik til Herlev Privatskole. 

 

 

John, Andreas, Mathias, Christian og Morten 
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Venner i klassen 

I klassen har vi det godt sammen. Vi har alle mange venner og laver tit noget samen på tværs af 

klassen og i hele klassen. Hele klassen er sammen til klassefesten, på hytteture og der er også 

mange efter skole der er sammen på skolen. Her laver vi tit gyserfilm . Sammen med venner på 

tværs af klassen har vi været i svømmehal, i biografen, i storcentre og meget mere. Vi glæder os alle 

til Østrig turen, hvor vi kan få flere oplevelser. Selvom mange i klassen aldrig har stået på ski, 

bliver det helt sikkert en hyggelig tur. Vi føler selv i klassen at alle er velkomne og håber vi snart 

får en ny elev i klassen, som vi kan tage imod.  

 

Cæcilie A. og Louise A. 

  

6. klasse… indtil videre 

Da vi startede i 6. klasse var vi alle meget glade for at se hinanden. Indtil vi så alle de bøger, vi 

skulle have med hjem. Vi fik nærmest et chok! I starten af året kunne man føle at det var blevet 

hårdere end 5. klasse, men efterhånden fik vi styr på det. Vi fik en ny matematik og naturfag (natur 

og teknik) lærer. Og samtidig skulle vi vælge et nyt sprog, som vi skal lærer (tysk/fransk) og endnu 

et nyt fag: hjemkundskab. Så det er blevet helt anderledes end sidste år. Men det bliver nok endnu et 

godt og spændende år 

Så kom idrætsdagen. Det gik ikke så godt ligesom alle de andre år. Modstanden var blevet større, 

men selvfølgelig vandt vi igen i år . 

Vores første og eneste udflugt indtil videre var i Naturfag. Vi tog over til mosen. Ikke alle var glade 

for at komme der over, da der var en hel masse myg. Mange af os fik store myggestik, så vi tog 

hurtigt tilbage igen. Men vi nåede heldigvis det vi skulle. 

 Senere hen måtte vi tage afsked med to gode klassekammerater . Det var meget sørgeligt. Men 

heldigvis har vi stadig kontakt med dem, og det er meget vi glade for. De kommer nogen gange og 

besøger os, og det selvfølelig meget godt. 

Juletiden var på vej og vi skulle give gaver til hinanden. Vi var alle meget spændte på, hvem vi 

skulle give til. Senere blev det Juleklippe dag og vi klippede og klistrede en masse, og vi fik noget 

godt ud af det. Vores klasse er blevet meget hyggelig og pæn. Så kom den 1. december. Vi havde 

alle afleveret gaven til den person vi skulle give til, så skulle der bare tændes lys og få trukket en 

gave. Vi var alle i jule humør. Dagene er nu gået og vi har fået trukket en masse gaver! Det eneste 

vi nu venter på er juleferien og selvfølgelig skituren til Østrig i marts måned! Alle i klassen glæder 

sig meget, og vi kan næsten ikke vente på at komme af sted selvom der er et stykke tid endnu. 

 
Skrevet af: Masha, Mona, Nicoline og Sigrid 

                                             

De fantastiske 6 år med klassen 

Af Louise V, Cecilie C, Emma, Camilla og Sofie 

Vores første hyttetur gik til skove, hvor vi sejlede, spiste frokost og Lonni gav os selvfølgelig også 

is… Jubiiii!  Da vi kom hjem til skolen hvor vi skulle sove på lærerværelset, og til morgen fik vi 

popcorn og slik. 

 

Første, anden og tredje var vi i Ilenes mor og fars sommerhus. Vi lavet mange sjove ting med 

klassen, men Ilene tvang os til at gå lange ture. Da vi skulle bade, badet vi alle sammen med tøj på. 

Da vi skulle hjem talte vi trappetrinene, der var ca. 300 trin. Vi lavede de samme ting år efter år 

efter år (gaaaaab).    
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I fjerde klasse var vi på Bornholm. Folk lå i skuffer og sov så dårligt. Vi var på mange ture og lærte 

bornholmsk. Det var vildt fedt. Maden var ikke lige vores smag, men vi spiste det. Vi var nede og 

bade på stranden det var så koldt. Da vi skulle hjem var der var der kamp om det varme vand, og til 

sidst blev Ilene sur da der ikke var mere varmt vand til hende. 

 

I femte klasse var vi Lalandia vi boede i vores egne hytter og vi skulle selv lave mad, maden brande 

på. Vi skøjtede, hoppede på trampolin, legede og badet. I Badeland flækket John øjenbrynet i 100 

merets rutsjebanen, men vi hjalp ham jo selvfølgelig. Det var en super tur og alle hyggede sig med 

hinanden. 

 

I sjette klasse skal vi på skiferie i en uge. Vi skal til Østrig. Vi glæder os alle rigtig meget. Vi håber 

alle kommer op på den røde løjpe, men vi håber også alle for en god tur. Der er et par stykker der er 

gode til at stå på ski. Vi skal bo på et hotel, hvor vi skal bo nogle stykker sammen på et værelse. Det 

er Kim, Ilene og en af Kims venner der skal med os. Vi tro ikke Ilene kommer til at stå særlig meget 

på ski, men vi tro Kim og hans ven, nok skal stå med os, det bliver en super fed tur. 

 
Skolens jul 

skrevet af Caroline b og Caroline J 

Herlevprivatskole har mange jule arrangementer. Julen betyder især meget for os. 

Inden den 1. december har hele skolen jule klippe klister dag. Her mødes vi om morgnen og henter 

de redskaber vi skal bruge. Efter en times tid er der den daglige morgensang hvor vi synger en jule 

sang og herefter beder vi fadervor. Julemanden og nisse mor kommer og laver juleshow. Der efter 

gå vi i klasserne igen og jule hygger. Julemanden kommer med pebernødder, juice, kalenderlys og 

julekalender. Vi har en tradition med at 5 klasse går Lucia. 5 klasse bruger meget tid på at øve, det 

ved vi da vi selv gik Lucia sidste år. Det var meget sjovt. Efter 5 klasse har gået Lucia får vi fri. 

Alle skal på juleindkøbsdag. Fredag inden juleferie skal hele skolen i kirke, 5 klasse går Lucia igen. 

Når vi er færdige mødes alle på skolen og siger god jul og godt nytår. Herefter har vi juleferie. Vi 

syntes at julen er en hyggelig ting vi har, her på skolen.  

 

 

7. klasse nåede 

desværre ikke at 

bidrage med et 

indlæg til dette 

nummer af 

Kløverbladet. Men 

klassen eksisterer i 

bedste velgående, og 

for at mane 

eventuelle 

ondsindede rygter om 

det modsatte til 

jorden, bringer vi her 

et spritnyt billede af 

nogle af de 

hårdtarbejdende 

elever i syvende.  
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Foto-Safari 

 
Mandag d. 6. december var vi i København. Vi skulle tage billeder af en masse seværdigheder i hele 

København. Vi stod af på Vesterport og gik til rådhuspladsen. Først skulle vi finde en julemand, 

men vi kunne ikke finde en. Derfor gik vi hen til Build-a-bear og tog et billede med en bamse klædt 

ud som julemand.  

Vi skulle også tage et billede med en garde på Amalienborg, men vi kunne ikke finde derhen. Vi gik 

på strøget, og så pludselig garden, som gik til Amalienborg. Vi fulgte efter dem og fandt 

Amalienborg. Det var ret sjovt. Bag efter gik vi til Nyhavn. Vi skulle finde et hus, hvor H.C. 

Andersen boede. Vi spurgte en mand, om han vidste hvor H.C. Andersen boede. Han svarede bare 

ja, og vendte tilbage til sin mobil. Vi stod bare og vidste ikke hvad vi skulle gøre. Lidt efter spurgte 

han, om vi også ville vide det, også fik vi det af vide. Det var en rigtig sjov tur, og vi gik i ring og i 

ring. På et tidspunkt kom vi til ”Amalienborg”, eller det troede vi det var. Det var indgangen til 

Christiansborg. Der var en masse lækkert sne, så vi havde også en lille sneboldkamp uden for 

Christiansborg. Og den fortsatte et stykke af vejen til det næste stop. Pigerne kunne ikke gå uden 

hele tiden at kigge tilbage, for at se om drengene kastede snebolde efter dem, og drengene vendte 

ikke ryggen til pigerne.  

Det var en rigtig sjov dag med en masse sjove og kulturelle øjeblikke. Men drengene var lidt dovne, 

så i mens pigerne gik til Kongens Have, tog drengene på McDonalds. Det var hurtigere at gøre det 

sådan, for drengene brokkede sig hele tiden, og vi kom ikke videre. Det sjoveste på turen var, da vi 

skulle lave en menneskepyramide på Kultorvet. Vi fik en dame til at tage et billede, men da vi var 

klar og stod i pyramiden, og damen skulle tage billedet, fandt vi ud af, at kameraet ikke var klar, 

man skulle først spole. Derfor stod vi og balancerede imens damen spolede og tog to billeder.   

 

Andreas, Oliver, Anders, Cecilia, Frederikke og Vibe 
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Fotosafari med team handi gul 

 

Vi var på fotosafari i det kolde indre København. Vi skulle stå af på forskellige stationer, og vores 

gruppe Team Handi Gul, stod af på Københavns Hovedbanegård.  

Alle grupperne skulle finde fjorten forskellige ting som man skulle tage et billede af sammen med 

gruppen. Der var blandt andet: en fiskerkone, en lyshåret dame, en julemand, der hvor H.C. 

Andersen har boet, en livgarde, NFS Grundtvig og en masse andre statuer.  

En af de første ting vi skulle tage et billede af var Absalon. Vi var lidt i tvivl, om det var Absalon 

der hang over døren på Københavns Rådhus. Derfor gik vi ind og spurgte info-manden på 

Københavns Rådhus, han sagde at det var Absalon. Da vi skulle tage billedet af os foran Absalon, 

blev vi nødt til at spørge en sød japaner om hun ville tage billedet for os. Det ville hun mægtig 

gerne. Bagefter ville vi finde Nyhavn, hvor billedet af det sted hvor H.C. Andersen har boet.  

Vi vidste ikke hvor Nyhavn lå, så vi spurgte en franskmand, der gerne ville hjælpe os.  

Efter vi havde taget billedet på Nyhavn gik vi videre til det sted hvor en politimand blev skudt af 

Blekingegadebanden for lang tid siden. Vi havde meget svært ved at finde det, men så fandt vi ud af 

at det bare var ved et posthus. 

Vi valgte at holde en pause og gå ind til en billig bager og få en dejlig kop varm kakao. Men 

Christian valgte at købe kebab i stedet for. Det var en dejlig pause fra kulden og kakaoen var rigtig 

god. 

 

Vi kunne ikke nå at tage det sidste billede og måtte skynde os for at nå det.   

 

Af team handi gul: 

Sofie, Patrick; Simone, Christian, Amanda og Ida. 
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Bjerget TAKS 

 
Da vores tidligere klasselærer Charlotte Bom stoppede på skolen, kom vores viceklasselærer os til 

undsætning. Jean Birkebo blev vores nye klasselærer og overtog Charlottes dansktimer. 

Efter han blev vores klasselærer, blev vi sendt ud på en farefuld rejse, gennem bjerget TAKS/ 

skattejagt. I lang tid lavede vi mange sjove danskopgaver, som var en del af skattejagten.  

Vi blev en dag sendt ud på en fotosafari, uden at vide hvor den skulle foregå og hvad der skulle ske.  

En mandag morgen ankom vi på skolen, og ventede spændt på informationen om fotosafarien. Vi 

tog bussen til Herlev station, hvorefter vi tog toget mod København og blev sat af på forskellige 

stationer.  

Med os fik vi en stor kuvert, som indeholdt et engangskamera, et kort over København og de 

opgaver, som vi skulle løse. Opgaverne gik ud på at tage billeder af forskellige danske skulpturer og 

lignende. Under fotosafarien for vi vild nogle gange, og blev nødt til at spørge om hjælp fra vores 

dygtige forældre, lærere og fremmede mennesker som vi mødte på gaden. Det var en sjov tur, og 

folk var meget venlige.  

Selv om, at det var meget svært at finde tingene, lykkedes det os at finde næsten alle tingene til 

sidst.   

En af opgaverne, gik ud på at vi skulle finde den berømte ’Fiskerkonen’ på Gammel Strand. Vi 

havde misforstået opgaven, og troede at vi skulle tage et billede med en dame, som arbejdede i en 

fiskerbutik. Da der ikke var nogen kvindelig ansat i fiskerbutikken, tog vi et billede med en mandlig 

ansat.  

Vi sluttede dagen, med en tur på Mc Donalds, hvor vi spiste, sammen med nogle af de andre 

grupper. 

Jean har fået puttet det danske godt ind i skattejagten, så det ikke kun går op i hat og briller.  

Da skattejagten fortsætter efter juleferien, ved vi stadig ikke hvem der først finder skatten, så det 

bliver spændende at se hvor langt den strækker sig over.  

 

Benedikte, Mathias O, Sabrina, Mark og Samya. 
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Kære dig, du er jo fantastisk, har skrevet hvor fantastisk du er her: 
 
Du er jo som en skøn trylle fe 
Du får mig altid til at le 
 
Når vi er sammen gør du mig glad 
Jeg tænker ikke på ting som jeg plejer såsom mad 
 
Du får mig til at få en glæde 
Som gør mig stærk som en kæde 
 
Samme har vi været meget i 2010 
Her var du jo mit livs melodi 
 
Jeg hopper og danser når jeg ser dig 
For du er bare jo lige mig 
 
Jeg har en plads der hvor ud bor 
Det gør min ære meget stor 
 
Jeg er der for dig i medgange og modgange 
Derfor vil jeg altid synge de mange sange 
 
Hvem ved, det vare måske slet ikke altid ved 
Der kommer måske modstand fra de blå - gule som er meget ked 
 
Du kan få mig tit til at råbe 
som en eller anden tåbe 
 
Du skal bare vide uanset hvad der sker vil jeg altid elske dig,  
men jeg nyder at vi nu gør det hele til en sjov succesrig leg 
 
Jeg elsker dig mit elskede FCK  
 
Matthew Daniali 9. klasse 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


