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SKOLEBESTYREREN  KLØVERBLADET 
 

Nyt fra skolebestyreren! 
 
Endnu et kalenderår har vi taget hul på – og endnu et nummer af Kløverbladet ligger hermed klar til 
hyggelig gennemlæsning. 
 
Med dette nummer sendes alle på Herlev Privatskole de varmeste hilsener med ønsket om et rigtigt 
godt, lyst og lykkebringende nytår.  
 
Dette kalenderår vil efter alt at dømme bl.a. byde på en særdeles tiltrængt udvendig istandsættelse 
af vores flotte gamle hovedbygning – og en ny legeplads står ligeledes overordentligt højt på vores 
ønskeliste. 
 
På det pædagogiske område fortsætter arbejdet med at stabilisere og evt. videreudvikle brugen af 
Skoleintra – samtidig med, at der fortsat, som årets indsatsområde, arbejdes videre med børnenes 
trivsel og adfærd på skolen. 
 
Alt sammen et udtryk for, at det summer af liv og konstruktiv aktivitet på Herlev Privatskole – og 
tegningen til et spændende og positivt 2009 fornemmer jeg tydeligt. 
 
GODT NYTÅR! 
 
Per Simonsen 
Skolebestyrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til forskoleklassen august 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 er 
alt optaget. 
Optagelse på venteliste kan finde sted. 
Indskrivning til forskoleklassen august 2015 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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1. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Sådan holder første jul! 
 
Mette 
Jeg skal fejre jul hos farmor og farfar. Vi skal have et stort juletræ med ægte lys på. Der er altid 
mange gaver, og jeg glæder mig meget. Jeg tror vi spiser flæskesteg, og til dessert skal vi have 
boller eller æbleskiver og ris a’la manda. 
 
Lucas 
Jeg skal fejre jul i Miami. Vi tager julegaverne med og holder så jul i Miami. Jeg kommer først 
hjem d. 6. januar, så vi skal også fejre nytår i Miami, hvilket jeg glæder mig til, da min far siger, de 
har nogle store raketter.   
 
Frederikke J. 
Jeg skal holde jul hjemme. Min mormor, morfar, farmor, 2*oldemor, Flemming, Maria, Holger, 
Charlotte og mine seks kusiner kommer, så vi bliver mange til jul. Min far spiller julemand – tror 
jeg – for han er på toilettet hver gang julemanden kommer, og jeg har set et julemandskostume i 
vores skur. Jeg håber, at mor ikke brænder flæskestegen på som sidste år.  
 
Martin 
Jeg skal holde jul hjemme. Min fætter, moster, onkel, farmor og farfar kommer. Vi skal have 
flæskesteg med brune og almindelige kartofler. Til dessert skal vi have risengrød og ris a’la manda. 
Min bror, fætter og jeg drikker sodavand til, min far, farfar og onkel drikker øl til maden. Jeg tror, 
det bliver rigtig hyggeligt. 
 
Sune 
Jeg skal holde jul hos min mormor og morfar, men jeg er ikke helt sikker. De voksne skal have ris 
a’la manda og jeg skal have risengrød. Jeg får altid mandelen sammen med min søster. Vi danser 
ikke om juletræet, da det står ved væggen. Den eneste der danser om juletræet er min mormor og 
morfars hund. Vi skal have mange pebernødder og gaver. 
 
Signe 
Jeg skal holde jul hos mig selv. Vi skal have and og ris a’la manda. Min farmor, farfar og mormor 
kommer. Vi skal have mange gaver og et flot juletræ. Jeg glæder mig meget. 
 
Emmeline 
Jeg skal holde jul hos min tante, kusine og onkel. Gaverne ligger under et kunstigt minitræ, som er 
flot pyntet. Min tante skal føde i december, så vi er alle spændte på, om vi får en ekstra julegave. 
Det bliver min første fætter, så jeg glæder mig.  
 
Ida 
Vi skal fejre jul hjemme, vi får besøg af 16 personer. Vi skal have et kæmpe juletræ, som alle 
gaverne kan ligge under. Vi skal have ris a’la manda, som jeg elsker. Det er desværre altid min 
storesøster, der får mandelen.  
 
Celina 
Vi skal også holde jul hjemme. Farfar og farmor kommer og vi skal have mange gaver. Til aften 
spiser vi kylling, og bagefter skal vi have ris a’la manda. Når vi har pakket alle gaverne ud, skal vi 
spille pakkespil. Vi skal have et stort juletræ, som skal pyntes fint med stjerne på toppen.  
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1. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Mads 
Jeg skal holde jul på landet med mormor og morfar. Vi skal have andebryst. Alle kommer, så vi 
bliver mange – jeg tror vi bliver 22. Jeg får is i stedet for risengrød, da jeg ikke kan lide risengrød. 
Min far og morfar snyder med mandelen, men jeg tror, Sofie og jeg får mandelen, for jeg tror, min 
mormor også snyder, så vi får en mandel hver.  
 
Sofie R. 
Jeg skal holde jul hos min kusine. Jeg får risengrød og ris a’la manda. Sidste år lagde jeg en mandel 
i, men så var der tre mandler. Vi får rigtig mange gaver, så vi skal have et rigtig stort juletræ.  
 
Frederik R.  
Jeg skal holde jul hjemme. Vi skal have et stort juletræ og rigtig mange gaver. Vi spiser and og 
kylling og ris a’la manda. Når vi har pakket gaver op, skal vi spille pakkespil. Det er mig, der får 
næsten alle gaverne. Bagefter skal vi ud at spille fodbold. 
 
Tea 
Jeg skal holde jul hjemme sammen med min farmor, farfar og mormor og begge mine storebrødre. 
Vi skal spille pakkespil. Vi skal have flæskesteg og risengrød, og jeg får altid mandelen. Vi har et 
stort flot juletræ, som jeg pynter sammen med min far. 
 
Lærke 
Jeg ved ikke, hvor vi skal holde jul, men jeg tror, vi skal holde det hos min bedstemor. Jeg tror, vi 
skal have ris a’la manda. Det plejer at være mig, der får mandelen. Vi skal danse om juletræet.  
 
Sofie B. 
Jeg skal holde jul på Fyn hos min mormor og morfar. Min kusine, moster og onkel kommer også. 
Først skal jeg holde jul hos min farmor, der skal vi spille pakkeleg. Hos min mormor og morfar får 
vi altid ris a’la manda. D. 25.12 skal vi holde en kæmpe julefrokost for næsten hele familien. 
 
Mathias 
Jeg skal holde jul hos min mormor og morfar. Vi skal spise risengrød, og det er mig, der altid får 
mandelen. Vi skal også danse om juletræet og lege pakkeleg. 
 
Frederikke B. 
Jeg skal holde jul hos min mormor og bedstefar. Min far er ude at sejle. Vi skal have flæskesteg og 
risengrød. Det er mig og min lillesøster, der får mandelen. Vi får rigtig mange gaver, så det bliver 
en god jul, jeg har også snart fødselsdag.  
 
Mie 
Vi skal holde jul hjemme sammen med min mormor og morfar. Vi skal alle sammen i kirke. D. 
23.12 holder alle i familien jul sammen, der bliver vi 25. Vi giver hinanden julegaver og spiser 
flæskesteg og ris a’la manda, så der er ligesom d. 24.12. Vi holder to juleaftener.  
 
Frederik E.  
Jeg skal holde jul hjemme, mine fætre og kusiner, mormor og morfar kommer, så vi bliver mange. 
Jeg glæder mig meget. Før jul skal jeg til London med mor og far og juleshoppe.  
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1. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl Peter 
Jeg skal holde jul hjemme med min onkel, faster, måske min mormor, fætter og anden tante. Det 
bliver dejligt. Vi skal have mange gode gaver og et fint træ. Jeg skal også til Fyn og Tyskland med 
mor og far før jul. 
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2. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Hvad glæder jeg mig allermest til jul og nytår: 
 
 
Thorbjørn: Jeg glæder mig rigtig meget til at jeg skal hjem til bedstemor og bedstefar og holde jul. 
 

Oscar: Jeg glæder mig til at fyre raketter af til 
nytår. 
Kimia: Jeg glæder mig til at holde jul med min 
familie. 
Emilie: Jeg glæder mig rigtig meget til at fejre 
nytår hos nogle som har en stor sød hund. 
Lasse: Jeg glæder mig til at få gaver og til at fyre 
raketter af til nytår. 
Louise: Jeg glæder mig til at holde jul hos min 
moster og til at få nogle gode gaver. 
Marius: Jeg glæder mig allermest til at pakke 
gaver op. 

Adam: Jeg glæder mig til at min farmor og farfar kommer og holder juleaften med os. 
Jasmin B: Jeg glæder mig til at danse om juletræet. 
Isabella: Jul og nytår. Det skal vi fejre i Borup 
Josefine: at danse om juletræet og til at få gaver. 

Simona: Til at min farfar og hans kone kommer 
og holder jul med os. 
Simon: Jeg glæder mig bare til jul. 
Michelle: Til at hygge med familien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maham: Til at holde nytår hjemme hos min faster og onkel samt min farmor og farfar. 
Jasmin A: Til at holde jul med mine fætre og min lillebror hjemme hos min farfar og farmor. 
Malene: Til at min farmor og farfar kommer og holder jul med os. 
Mads: Til at holde jul med min faster og til at fyre fyrværkeri af til nytår. 
Sara: Til at få julegaver juleaften og til fyrværkeriet nytårsaften. 
Nickie: Til at pynte juletræ og til at pakke gaver op. 
Nicklas: At fyre krudt af til nytår og til at pynte juletræ samt gaverne.  
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Om idrætsdagen i september 
Vi kom i skole og fik en flot HP-trøje. Danial kom for sent og vi skulle lige til at gå. Så han måtte 
spille i en Barcelona-trøje. 
Vi gik ned ad Tvedvangen og vi mødte Jonathan. Vi snakkede lidt med ham. Så gik vi videre til 
Herlev stadion. 
Her lavede vi forskellige ting som: 400 meter løb, højdespring, 60 meter løb, præcisionskast og 
længdespring. 
Bagefter skulle vi spille rundbold. Det gik ikke så 
godt. 
Idrætsdagen var snart slut. Men der skulle jo både 
findes en vinder af klassepokalen og en samlet vinder. 
Det blev 3. klasse fra HP, der vandt klassepokalen. 
Nu kom vinderen af det hele. Så blev der helt stille og 
så sagde han, det er HP, der er vinderne af 
idrætsdagen 2008. Så løb vi ud på banen og drengen 
smed trøjerne. 
Nu skulle vi hjem til skolen. De andre skoler blev 
sure og rakte fuck; men vi var ligeglade. Vi jublede 
bare, så det var en rigtig god dag. Jacob og Magnus fra 3. klasse skriver indlæg til Kløverbladet 
Skrevet af Jacob og Magnus. 
 
Om klassefesten. 
Det var en mørk og stormfuld eftermiddag (snart aften) på Herlev privatskole. Det sidste barn i 
tredje klasse var lige ankommet til skolen. Klasselæreren Kai sagde, at alle skulle sætte sig ned. Og 
det gjorde de så og de spiste pølser og brød og det smagte godt. Men Jeppe spiste næste alle 
mandlerne, så Benjamin ikke kunne få sin næste portion. 
Mens de voksne fik deres tredje portion spillede Magnus og Jeppe basketbold. Så kom Benjamin og 
spillede med. Lige pludselig lød der noget, der løs som en mellemting mellem en grynten og et 
skrig. Det var Jeppe og Jacob, der var løbet ind i hinanden. Det gjorde ondt. 
Så skulle vi ud og finde poster. Vi skulle bruge lommelygter til at finde nogle stativer med 
reflekser. Det var sjovt. Jeppes lillebror Lasse tabte alle karameller, det var ikke sjovt. Mikkel kom 
til at klippe Magnus i fingeren, så det blødte, det var heller ikke sjovt. Så måtte Mikkel og Benjamin 
gå alene rundt og finde alle posterne. Da Jacob og Jeppe og Lasse var ude og finde deres sidste post, 
faldt Jeppe over det tårn, som Michael havde revet ned, og det gjorde ondt. 
Så skulle vi rydde op og så skulle vi hjem. Benjamin fik lov til at tage mere slik. 
Skrevet af Jeppe, Rasmus og Benjamin. 
 
Vores julekalender. 
Vi har en stor julekalender i klassen. Vi har alle sammen tegnet en tegning, som gemte sig bag 
lågen. Det var Jais, der åbnede lågen d. 2. december. Og det var billetter til Madagascar 2. 
Så gik vi op til cykelskuret og ventede længe på bussen. Da det ikke regnede så meget gik vi hen til 
busstoppestedet. Vi troede, at mange af bilerne var bussen. Men det var det ikke. Til sidst kom 
bussen og vi gik ind og satte os. Der gik lang tid før vi kom til bio. Og så så vi Madagascar 2. 
Skrevet af Danial og Mikkel. 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Om biografturen. 
Det var d. 2. december, vi skulle ind og se Madagascar 2. Det regnede meget og vi blev meget våde, 
da vi stod og ventede på bussen. Vi stod i mindst 10 minutter. Vi var meget våde, da vi sad i bussen 
og da vi var kommet ind i biografen. Vi sad godt, men der var 2 sæder, der sad sammen. Nogle faldt 
i søvn og Frederikke grinede så meget. Så sagde Kai, at vi ikke skulle larme så højt. Men den film 
var meget sjov. Da vi skulle hjem, regnede det ikke så meget og det var godt. 
Skrevet af Frederikke 
 
Om frikvarter og at lege. 
I december var de fleste af drengene ude at lege ”den-
der-rør-den-sidst” i frikvarterne og det er sjovt. Asger 
spiller meget basketbold og han har det sjovt, når han 
spiller det. 
I 3. klasse læser vi mange bøger. Vi kommer også 
nogle gange i computerrummet. Vi har lavet 6108 
regnestykker på 3 skoletimer og det var gangestykker. 
Vi har forskellige fag og de fleste er sjove. Vi laver 
nogle sjove ting i billedkunst og vi har nogle gode 
lærere.  
Alle er gode kammerater. 
Skrevet af Asger, Niclas og Jais 
 
En historie – Salsa hjemrejse. 
Hej, jeg hedder Anja. Jeg bor på skive dyreinternat 
sammen med min mor Birte og min far Hans og min lillesøster Emma. På vores dyreinternat har vi 
hunde, katte, kaniner og marsvin. 

Danial, Niclas, Mikkel og Asger spiller basketball i frikvarteret 

Anja, kaldte min mor, du skal op nu. 
Ja, ja, jeg kommer, jeg skal lige have tøj på. 
Anja, Anja, det er d. 1. december, råber Emma. Og det sner, tilføjer hun. 
OK, svarer jeg. jeg trækker i mine stramme bukser, jeg går ned og tager en skål yoghurt. Bagefter 
går jeg ud til de små Berner Sennen hvalpe. Jeg fodrer dem. Så tager jeg min skoletaske og går i 
skole. 
På vejen møder jeg min bedste veninde Fie. 
Hej Anja, er det ikke fedt, at det sner? 
Joo, svarer jeg stille. 
Hvad er der galt?, spørger Fie. 
Jeg har bare haft verdens dårligste morgen, svarer jeg. 
Dingelingeling! 
Åh nej, nu kommer vi for sent, råber jeg. 
Hvad er årsagen til, at I kommer for sent?, spørger vores klasselærer Inge. 
Øhh, vi kom lidt sent ud af døren, svarer vi i kor. 
Nå, så sæt jer ned. Nu kan vi vist komme i gang.  
Slå op på side 4 i jeres arbejdsbog, siger Inge. 
Dagen snegler sig af sted. Endelig ringer det ud fra sidste time. 
Fie, vil du med hjem? 
Nej, jeg skal hen til min mormors plejehjem, svarer Fie. 
OK, svarer jeg. 
Jeg gik gennem byen og gennem noget bebyggelse med lejligheder. Pludselig hørte jeg en klynken.  
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Det var en hund, der gik imellem nogle 
huse for at finde mad.  
Hej, lille ven, sagde jeg.  
Vof, sagde hunden. 
Stille gik jeg hen til den og tog den op. 
Den var helt kold, man kunne mærke, at 
den havde gået ude længe. Jeg fandt mit 
halstørklæde i skoletasken og svøbte 
hunden ind i det. 
Kom, nu skal vi hjem, sagde jeg roligt. 
Jeg gik hurtigt hjem, fordi den lille hund 
var både kold og sulten. Da jeg kom 
hjem, viste jeg den lille hund til min mor. 
Mor, må jeg godt beholde den lille hund? 
Salsa, udbrød mor. 
Hvad? Jeg så forvirret på hende. 

Det er jo Salsa, det er min hund fra dengang, jeg var ung. 
Hvad skete der, siden den var på gaden, spurgte jeg nysgerrigt. 
Jeg solgte Salsa til Per Larsen, fordi jeg flyttede i lejlighed, hvor man ikke måtte have hund. Og ja, 
du må gerne beholde Salsa. 
Yes, råbte jeg. Jeg gik straks ind på mit værelse og 
skrev en sms til Fie. Der stod: Hey Fie, jeg har den 
største nyhed, jeg har fået en hund og det er min mors 
ungdomshund. Den er bare så nuttet og den hedder 
Salsa. Men nu må jeg smutte, jeg skal ud og lufte hende. 
Så gik jeg ud i entreen og hentede en hundesnor. Så gik 
jeg en lang tur. Da jeg kom hjem gik jeg ud i køkkenet 
og tog en portion bøf med persillesovs, for de andre 
havde spist, mens jeg var ude og gå tur med Salsa. Så 
gav jeg Salsa noget vand, for hun var blevet tørstig af 
den lange tur. Bagefter gik jeg op og børstede tænder og 
gik i seng. 
Næste morgen hørte jeg en gøen. Det var Salsa, der løb 
rundt på min dyne. 
Altså Salsa, hvad har du gang i?, spurgte jeg. 
Anja, Anja, skynd dig, ellers kommer du for sent i 
skole, råbte Emma. 
Ja, ja, sagde jeg sløvt. 
Kom Salsa, vi må vist op nu. 
Jeg tog noget yoghurt og gik en tur med Salsa. Bagefter 
løb jeg hjem og greb min skoletaske og tog i skole. På 
vejen mødte jeg Fie. 
Hej, fik du min sms?, spurgte jeg. 
Ja, er det rigtigt? 

Astrid og Caroline fra 3. klasse sjipper i frikvarteret Ja, nå, vi må hellere skynde os i skole. 
Vi fulgtes ad ind i skolegården. 
Digtet og skrevet af Caroline og Astrid 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

En anden historie - Fionas mor er syg. 
Der var en gang en pige, der hed Fiona og hendes mor hed Lone. Hun var syg. 
Så sagde Fiona, jeg kan spørge nisserne om hjælp. 
Men Fiona, der findes ikke nisser. 
Jamen, hvis de kan hjælpe dig. 
Hvis de kan hjælpe mig, ja, ja; men de findes altså ikke. 
Digtet og skrevet af Freja og Louise. 
 
En tredje historie – 
Der var en gang en nissepige, som hed Emma. Hun boede sammen med sin nissemor og sin 
nissefar. De boede i en skov. 
En dag skulle Emma ud i skoven for at finde grankogler. Så mødte hun en lille nisse, som hed 
Goddreng. Emma glemte helt at samle grankogler. 
Nissefar og nissemor sad derhjemme og var lidt bekymrede. 
Emma var blevet forelsket i Goddreng. Da Emma kom hjem, sagde hun det til sin mor og far.  
Da Emma blev stor mødte hun igen Goddreng og de blev gift og levede lykkeligt til deres dages 
ende. Og ingen ved, måske lever de stadig. 
Digtet og skrevet af Erica og Natasha.  
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SPORT  KLØVERBLADET 
 

Mat mesterskab 
Af Morten Randrup Christensen 
 
Andreas fra 7. klasse satte modstandere mat på stribe, da han blev Københavnsmester i skak i 
juniorrækken. Det flotte resultat kom i hus lørdag 1. november på hans hjemmebane i BMS 
skakklub, hvor fire sejre og én remis sikrede Andreas hans første store titel som skakspiller. Et stort 
tillykke til Andreas, der blot har to års spilleerfaring som brikflytter! 
 

 
Andreas med skakbrik, medalje og vinderinstinkt 

 
 
Dette var hvad Kløverbladets udsendte sportsmedarbejder havde snuset op denne gang. Der er 
garanteret andre af skolens elever, der skaber nogle flotte resultater inden for sportens verden. Jeg 
hører rigtig gerne fra jer, så vi kan få resultaterne med i bladet.  
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BIBLIOTEKET  KLØVERBLADET 
 

 
 

Julenisse-tegnekonkurrence 
 
 
 
 
 
Så er vinderne af bibliotekets julenissetegnekonkurrence fundet.  
Det var selvfølgelig meget svært med alle de flotte tegninger og i år var der hele to vindere af 
førstepræmien. 
 
Vinderne blev: 

1. præmie: Caroline 3. klasse 1. præmie: 
 
Helena Celine  
4. klasse 
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BIBLIOTEKET  KLØVERBLADET 
 

 
 
 
 
 
De tegninger, der ikke er med her i bladet, er 
blevet hængt op på vores lille bibliotek, så alle, 
der kommer for at låne bøger, kan se dem. 
 
Alle vore dejlige biblioteksbesøgende og deres 
familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.  
 
Med venlig julehilsen 
Malou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

2. præmie: Frederikke 1. klasse 
3. præmie: Simona 2. klasse 
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4. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Hvad glæder man sig allermest til i det nye år 
 
 
Christian: Jeg glæder mig mest til at spille fodbold samt skolefesten. 
Cecilie C: Jeg glæder til at gå Lucia i 5. kl. 
Cæcilie A: Jeg skal til Australien til sommer. Også til min fødselsdag. Jeg skal også på skiferie og 
til Lalandia. Også til at jeg skal stoppe til svømning. Det er kedeligt. 
Camilla: Jeg glæder mig til at det er sommerferie. Så skal jeg slappe af og ikke lave lektier. Også til 
at jeg skal begynde til dans igen. 
Caroline B: Jeg glæder mig til at jeg skal til terminsprøve i 5. klasse. Jeg glæder mig også til en 
danseturnering i januar. 
Helena-Celine: Jeg skal tage øksebevis i til spejder. 
Emily: Jeg skal til DM i svømning og udstille mine malerier i København. 
Caroline J: Jeg glæder mig til at jeg skal til DM i gymnastik. Jeg skal også til Lalandia med min 
gudfar. 
Sigrid: Jeg skal tage det næste farvede bælte i kampsport. Jeg skal til at tage gult bælte. Og til at 
fejre jul og nytår med nogle, som hedder Søren og Katrine. 
John: Jeg glæder mig til at få en ny mobil. Jeg skal også tage det blå snips i kampsport og til at jeg 
skal til Fårup Sommerland og min fødselsdag. 
Andreas: Jeg glæder mig til at fejre nytår og til at jeg skal til Frankrig til sommer. 
Sofie: Jeg glæder mig til at se min hund. Den bor hos en anden familie nu. Jeg skal også Lalandia 
med min familie og så skal jeg også på juniorholdet i gymnastik. 
Amalie: Jeg glæder mig til at starte til ridning igen og at jeg skal til Ægypten.  
Mathias S: Jeg glæder mig til skolefesten. Der skal vi rigtig lege og hygge os. Jeg glæder mig også 
til jeg skal starte til basketball igen. 
Mathias G: Jeg skal se Brøndby spille kampe og så skal jeg også i Bob-Bonland til sommer. 
Nicoline: Jeg glæder mig til juleferien og til at jeg skal fejre nytår med min søster fra Jylland. 
Louise V: Jeg glæder mig til at jeg skal på juniorholdet i gymnastik og til vi skal gå lucia i 5. kl. 
Mona: Jeg glæder mig til at se min familie i Sverige og Norge og Iran samt skolefesten. 
Masha: Jeg glæder mig til at se min familie fra både Rusland og Holland. Det er rigtig lang tid siden 
at jeg har set dem. 
Louise L: Jeg glæder min til at se min kusine, som bor i Tyskland, og måske skal jeg til Florida. 
Også til skolefest og lucia samt at vi skal til Bornholm med klassen. 
Morten: Jeg glæder mig helt vildt til at spise slik. Det har jeg ikke spist i et år. 
Cecilie B: Jeg glæder mig til at se min fætter, som bor på Grønland. Vi skal også have kaninunger 
til foråret. 
Emma: Jeg glæder mig til at komme på juniorholdet i gymnastik og til at jeg skal til Gran Canaria 
med atletikholdet samt på skiferie i vinterferien. 
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Digte om en tur med eventyrtoget 
 

 

Jeg satte mig ned og toget kørte væk
og vores første stop var ved en flod med spæk 
vi kørte videre og stoppede der, hvo  Klods Hans 
boede 
Hans far skar i en krage og lige pludselig havde 
den ikke noget hoved. 
Vores næste stop var hos en ensom frø 
den sad muse stille og sang på en øde ø. 
Det næste stop var et frygteligt kaos 
da vi stoppede var der endnu flere af os. 
Det idste vi gjorde var at høre et kor s
jeg skyndte mig ud og fortælle det til min mor. 
 
Mathias 5. klasse 

r

  
 

Jeg tog med toget af sted,
så kom jeg til et blomsterbed, 
der var en lille blomst, 
som havde ventet på min ankomst. 
Så tog jeg af sted igen, 
der mødte jeg ulvens ven, 
men det vennen ikke vid te va , s r
at ulven ville spise den. 
Så tog jeg hjem, 
jeg kom da også derhen, 
men inden jeg kom ind, 
kom der en blind, 
det var klokken seks, 
og den blinde var en heks. 
Hun forvandlede mig til en frø, 
og nu hopper jeg rundt ved Rø. 
 
Anders 5. klasse 
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Inspireret af 5. klasses fine digte! 
 
De stred sig frem på gangene – på mangt et plejehjem 
De tryllede med sangene – fra julekistens gem. 
Og vist for hvert et stykke – hvor de slidsomt satte spor 
De bragte smil og lykke – dér hvor gamle sjæle bor. 
Forældre - kirken - skolen – alle nød de unges røst! 
Og selvom det var hårdt for nogen – var det dog en trøst. 
At give af sin sjæl – og varme andres sind 
Lucia femte det var klasse – I sang julen ind!  
 
MRC 
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Bornholm                                                   
Af Elias, Neno & Patrick C 
 
Vi startede med at mødes på hovedbanegården tidligt om morgnen kl. 6:55. 
Da vi ankom, var vi alle meget trætte, og ville alle sammen bare sove, men Elisabeth og Kim havde 
andre planer. Vi var først på røgeri, og senere på Oluf Høst museet. På røgeriet fik vi lov til at 
skrive på væggene med kridt, hvilket vi synes var sjovt. Vi boede på Gudhjem Vandrehjem. Vi fik 
både morgenmad og aftensmad. Da vi kom hjem fra Oluf Høst museet, var alle meget trætte, og 
ville alle sammen bare sove og slappe af resten af dagen. 
Anden dag var vi ude på en yderst lang cykeltur, første stop var ved Helligdomsklipperne, ved løve 
og kamelhoved. Vi fik lov til at kravle på klipperne derude, og tosser som Edemann væltede 
selvfølgelig og fik sit tøj mudret helt til. Derefter kørte vi cirka 10 km ud og stoppet faldt sted ved 
et stort vandfald, Danmarks største vandfald, som lå midt inde i en skov. Derefter kørte vi videre op 
til Hammershus, hvor vi spiste frokost, vi var alle meget trætte og Neno, Aleksander E og Christian 
lagde sig til at sove, på nogle sten i Hammershus. Da vi kom hjem var vi alle meget meget trætte, 
og alle havde fået gummiben. Vi havde i alt kørt 38 km på en dag!! Og det var mega hårdt. Vi spiste 
vores aftensmad og gik derefter i seng en efter en.  
Tredje dag kørte vi hen til Østerlars rundkirke, efter morgenmaden. Det kostede 10 kr. for at 
komme ind og se den, der var nogen der ikke gad at betale (så meget) for at komme ind i Danmarks 
største rundkirke. I stedet for gik de ind i souvenir-shoppen, hvor de købte mange karameller. 
Derefter kørte vi til Bornholms største punkt Rytterknægten, hvor vi så gik af en sti ned til 
Ekkodalen.  
Vi fik lov til at køre hjem derfra, mens nogle kørte med Kim og Elisabeth til Danmarks smukkeste 
vandfald (det siges i hvert fald). 
Fjerde og sidste dag tog vi til Rønne tidlig morgen, så vi kunne gå rundt i byen hele dagen, indtil vi 
skulle med færgen til Sverige så vi kunne tage med toget til København. 
Vi ankom til København kl. 20:59, men vi skulle stadig i skole næste dag. 
 

 

  - 22 - 



8. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

 
 
 
Af Ann Sophie 
 
Den 2. dag på vores studietur til Bornholm, fik vi cykler udleveret. Vi fik dem rettet ind efter vores 
højde og vi tjekkede gearene.  
Der var en del der ikke fungerede, men vi måtte bare klare os. Første stop var ved 
helligdomsklipperne, dem kravlede vi på, selvom der var glat. Så cyklede vi rigtig langt igen og det 
var rimelig hårdt. Derefter nåede vi til Døndalen og derefter nåede vi til Hammershus. Da vi havde 
spist ved Hammershus, kørte vi videre til Opalsøen. Efter vi havde set Opalsøen, splittede vi op og 
nogle tog helt hjem til Gudhjem og nogle cyklede videre til Krystalsøen.  
Da vi kom hjem på vandrehjemmet igen, lå vi bare og dovnede resten af dagen, inde hos drengene. 
Vi havde jo cyklet ca. 38km.!!!!! 
Den 3. dag kørte vi ikke nær så langt, kun 29-30km.,men selvfølgelig var der nogle af os der kørte 
længere, fordi vores stedsans er dårlig, især på Bornholm. Først kørte vi til Østerlars Rundkirke, det 
kostede 10. kr. at komme ind. Derefter kørte vi til Rytterknægten, som er det højeste punkt på 
Bornholm. Derefter kørte vi til Ekkodalen, hvor spiste og råbte af klipperne, selvom der var for 
meget mos på klipperne til at de kunne lave ekko. Til allersidst kørte vi til et rigtig stort og flot 
vandfald, som lå inde i en fugtig skov. Der var mudder over det hele og meget glat! Da vi så var 
kommet hjem, slappede vi igen rigtig meget af. Det er nok det hårdeste vi har prøvet sammen. 
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I zoo med 1. klasse 
Af Diana, Line og Mette 
 
I år var turen kommet til vores klasse. Det var vores tur til at føre den årlige tradition videre. Vi 
skulle i zoologiskhave med 1. klasse ☺ 
Fredag morgen mødte vi som normalt. Casper havde bagt dejlige boller og lærerne havde sørget for, 
at der var drikkelse, det spiste og drak vi sammen med 1. klasse.  
Inden den dag havde vi selv sørget for at dele os op i grupper, og det samme havde Susanne gjort 
med sin 1. klasse.  
Efter spisningen tog vi med bus og tog ind til zoologiskhave. 
Derinde måtte vi selv gå rundt med de børn, vi nu havde fået 
tildelt. Vi skulle bare sørge for, at vi kom over i børnezoo på et 
bestemt tidspunkt og tilbage til tårnet cirka klokken 12. 
Inde i zoo så vi for eksempel: Det flotte, nye elefant hus, aberne, 
isbjørnene, pingvinerne, løverne osv. Vi synes, at dagen var rigtig 
hyggelig, og vi ville gerne gøre det igen, hvis vi havde muligheden! 
  
 
 
Terminsprøver godt eller dårligt? 
Af Charmaine og Kamma  
 
Der er mange forskellige meninger om terminsprøver. Vi har spurgt 6., nogle fra 8. og nogle lærere 
om hvad de synes. 
 
6. klasse synes det er dårligt men det er godt at man får fri tidligt. Dog er der nogle der synes det er 
fint nok. 
 
Nogle af pigerne fra 8. siger sådan: 
Cille: De er gode nok, for de hjælper os når vi skal til eksamen næste år, for så ved vi hvad det er, i 
stedet for at det er noget helt nyt. Det er smart, man starter med dem i de små klasser, for så er man 
ikke så nervøs. 
Camilla: Det er ret surt men det er godt at man får tidligt fri men det er ikke noget man glæder sig 
til. 
Malene: Det er meget godt fordi så er man ikke alt for nervøs når vi skal til eksamen og det er ikke 
så svært. Man får tidligere fri og skal møde senere. 
Nana: Nogen gange kan jeg godt lide det. Især dansk er godt, for der skal man bare skrive og det er 
afslappende. Det ville være rart med nogen pauser for man bliver øm i numsen af at sidde ned så 
længe. 
  
Nogle af lærerne siger sådan: 
Susan: De er gode for de går ind og vurdere hvad vi skal arbejde med og det viser eleverne hvor de 
ligger fagligt. 
Kim: De er rigtige gode, fordi hvis man gør en ting nok gange er man ikke nervøs længere.  
 
Så vi kan konkludere at de fleste af eleverne synes det er dårligt men godt man får fri tidligt og de 
to lærer vi har spurgt synes det er en fantastisk idé. 
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Læserbrev 
Af Johannes 
 
Jeg er selv elev på Herlev Privatskole, og jeg synes, at vi skal have skolemad i skolen. Altså enten 
varm eller kold mad hver dag i spisefrikvarteret. 
    Argumenterne er, at god, sund og varieret kost forbedrer ydeevnen i hverdagen. Desuden er det 
ikke alle, der får madpakker med, og nogle (i de ældste klasser)får penge med, så de kan købe en 
hotdog eller en parisertoast på tanken! 
    Derfor mener jeg, at skolen bør gøre noget ved det. Det kunne eventuelt være gratis, eller man 
kunne betale ind til en ordning.  
    Jeg opfordrer til, at frugtboden bliver opgraderet til madboden, så der ikke kun sælges/gives 
yoghurt, frugt og tomme stykker flutes.  
    I stedet for burde man sælge/give god mad. 
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Besøg fra FN 
Af Oliver, Casper og Andreas 
 
Det var onsdag morgen og der var kommet en mand og en dame til vores klasse. De var fra FN 
hovedkvarteret i København, og de var kommet til vores klasse, for at vise os et spil. Spillet 
handlede om, hvordan FN prøvede at hjælpe de lande, som havde brug for hjælp i verdenen.  
 Vi blev delt op i par, og så fik vi et land hver. Nogle fik et I-land og andre fik et U-land. Hvert land 
fik forskellige ressourcer på kort. 
 I-landene fik dyre ting, som tv, biler, luksusmad eller it-udstyr. U-landene fik gengæld fødevarer, 
som ris, korn eller majs.  
 Derefter skulle vi forhandle med de andre lande. I-landene skulle prøve at få så mange kort, fra U-
landene og omvendt. 
 I alt spillede vi 4 runder, og efter hver runde, skulle vi se, hvad der var sket i verdenen. Hver 
gruppe havde fået et kort ved starten af runden. Der kunne fx stå på et kort, at der havde været en 
oversvømmelse. For at hjælpe menneskerne i deres eget land, skulle de aflevere nogle bestemte kort 
til dem fra FN. Hvis gruppen ikke kunne aflevere de kort, måtte de bede om hjælp fra de andre  
lande. Hvis ikke de andre grupper kunne eller gad hjælpe, måtte gruppen der havde brug for hjælp, 
skulle gruppen aflevere mere ved næste runde.  
Efter de 4 runder fandt vi frem til en vinder, og der var os en gruppe, som fik en lille præmie, fordi 
de hjalp de andre lande meget.  
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