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Skoleåret 2012/2013 lakker mod enden, og en skøn sommerferie venter forude! 

 

I skrivende stund, hvor jeg sidder på mit kontor og tænker lidt tilbage på det forgangne skoleår, blander 

lyden af glade barnestemmer sig med lyden af gravemaskiner ude fra boldbanen og minder mig om, at 

tilværelsen på Herlev Privatskole altid er præget af aktivitet, udvikling og liv.   

 

Igen i år har vi kunnet konstatere, at børnene og skolens personale yder en formidabel indsats og sammen 

skaber en hverdag, som er fuld af aktivitet, fuld af udvikling, kort sagt fuld af liv. 

 

I mit stille sind glæder jeg mig hver dag over at se en flok skønne unger og en flok kompetente og 

engagerede kolleger løfte i fælles flok og til sammen skabe et velfungerende og trygt skoleliv – til alles 

glæde. 

 

Vores velfungerende hverdag synes således svær at bryde og svær at ødelægge; og man kunne måske med et 

blink i øjet sige, at det kun er forhold som en udefrakommende lockout, der kan gribe forstyrrende ind i 

vores trygge hverdag her på Herlev Privatskole; og det gjorde den så! 

 

I slutningen af marts blev det pludselig klart for os, at det, vi ikke troede  kunne ske for os, alligevel skete: 

En udefrakommende lockout, som ingen her på H.P. følte ejerskab for, ramte hele grundskoleområdet i 

Danmark og lammede undervisningen i 18 skoledage i april måned. 

 

Til stor irritation for alle involverede og berørte måtte vi få det bedste ud af situationen; og det gjorde vi så, 

med det resultat, at vi kom fornuftigt og gnidningsløst igennem og også bagefter kunne se hinanden i øjnene 

og koncentrere os om at komme videre i teksten og få indhentet det, der skulle indhentes, hurtigst muligt. 

 

Også denne meget atypiske situation har for mig understreget, at alle parter på Herlev Privatskole har en 

særdeles loyal, engageret og opbakkende indstilling overfor vores fælles projekt, som er at skabe en aktiv, 

god, tryg og udviklende skolegang for alle, en skolegang fuld af godt humør, seriøst arbejde; kort sagt en 

skolegang fuld af liv. 

 

Apropos liv: Gravemaskinerne er stadigvæk i fuld gang, og det hele ender ud med, at vi efter sommerferien 

har et helt nyt og stærkt forbedret udenomsareal til rådighed, som på ny og spændende måde kan sikre, at 

børnene i såvel idrætstimerne som i frikvarterssituationerne aktivt kan udvikle sig gennem spændende leg. 

 

Med ønsket om, at I alle får en rigtig skøn sommerferie, sendes I de varmeste hilsner. 

 

 

Per Simonsen 

Skoleleder 
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Forskolen og engelsk 

 

Vi har i forskolen haft fem engelsktimer indtil nu på forsøgsbasis, og børnene er vilde med det og 

super dygtige til dette nye sprog. 

Vi fik besøg af 5. klasse til en engelsklektion – og børnene har sammen med disse skønne store 

børn tegnet og skrevet en masse engelske ord, som I vil kunne se på de kommende sider. 

 

Bedste hilsner 

Forskolen og Lonni 
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Hundeskolen 

Det var en sommermorgen. 

Fuglene kvidrede, og hundene 

Cecilie, Melissa og Alti var på 

vej til hundeskolen.  

 Da de kom hen til 

hundeskolen og havde stillet 

deres hundetasker ind, ringede 

det, og deres klasselærer Ida 

kom og sagde godmorgen til 

dem. Så gik de ind. De 

begyndte at læse: ”Vov, vov!”. 

Efter et stykke tid sagde Ida – 

altså på hundesprog: ”Nu skal vi 

til morgensang. Vi læser videre 

i næste time.”  

 Da de kom over i 

salen, begyndte de at synge – 

eller hyle. Derefter sang de Fadervor. Det lød rigtig godt – syntes de selv! 

 Bagefter gik alle hundene ud og begyndte at lege med bolde, tov og frisbee.  

 Da klokken ringede til næste time, læste de videre. Og i timen efter skulle de have 

matematik. Cecilie, Melissa og Alti sad ved siden af hinanden. De hjalp altid hinanden så godt, de 

kunne. 

 I dag havde de tidligt fri. Så da klokken ringede, måtte de gå hjem. De skulle hjem til 

Melissa og lege i dag, havde de aftalt. De gik selv hjem – uden snor! 

 Da de kom hjem, gik de på hundelegepladsen. De spiste også nogle 

leverpostejsmadder og to hundekiks hver – og de drak en masse vand, for det var varmt!  

 De havde en rigtig god dag! 

Annika, Melina og Claudia 

 

De fire piger 

Der var engang fire 

piger som hedder 

Amanda, Josephine, 

Sarah og Mahan. 

De fire piger 

Amanda, Josephine, 

Sarah og Mahan 

havde overnaturlige 

kræfter. 

Amanda havde 

kraften til at kunne 

løbe hurtigere end en 

gepard. Mahan har 

en fløjte som 

kunne tiltrække dyr, 

som vi kan ride på. 

Sarah kunne få en 
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tornado til live og blæse alle farlige ting væk. Josephines kraft er en bobel. Når boblen rammer den 

onde, så lyder der en høj lyd inde i øret på de onde. Alle fire piger havde et kraftfelt og de fire piger 

skulle hjælpes ad med at bruge kraftfeltet.  

 

Den 25. oktober var en meget speciel dag, fordi der ville komme krig mellem de onde mod de gode. 

De onde var i flertal så det ville blive en hård kamp for de gode. Vi skal sejle om en uge 

piger, sagde Mahan. Nu var der gået en uge. De fire piger skulle sejle.  

Josephine som var meget meget glad for tøj tog fem kufferter tøj med.  

Josephine, Amanda, Sarah og Mahan 

 
De tre bedste venner 

Der var en gang tre bedste venner. De hed Esra, Sophia og Isha. De gik til svømning sammen. De 

hyggede sig meget sammen. De gik i skole sammen. De skulle på ferie sammen. De skulle til 

afslutning. De havde gået til svømning i mange år, og derfor var de kede af det. De blev glade efter 

kort tid fordi lærerne gav dem en is. De skulle lege sammen. Næste dag var det mors dag. De skulle 

ud og købe gaver. Esra købte en kage til sin mor og Sophia købte blomster til sin mor og Isha købte 

20 billetter til Dubai til sin mor. De havde travlt de skulle pynte op. Da deres mødre vågnede, blev 

de overasket. Mødrene løb glade hen til deres piger, fordi de var stolte over deres børn.  

Esra, Isha & Sophia 

 

Lockouten 

Under lockouten var det sjovt i starten, men det begyndte at blive kedeligt som ugerne gik. 

Det var dejligt at vi slet ikke skulle lave lektier. Til sidst da der var gået to uger ville vi gerne i skole 

igen. 

Vi kedede os hele tiden og det var svært for vores forældre at finde pasning. 

Vi var ikke så glade for at der måske kom heldagsskole, men det kom der heldigvis ikke. 

Lea, Freja og Karoline 
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Om fodbold 

Engang var der fem drenge, de hed Alexander, Emin, Jason, Oliver og Emil. 

De elskede fodbold og en kom fra Tyrkiet, to kom fra Danmark, en fra Fillipinerne og en fra Kina. 

Tre af drengene spiller i HI, en spiller i SB50 Ishøj og den sidste har spillet i Hjorten. 

De var kammerater og spillede hele tiden fodbold. Men nogen fra klassen var ikke så gode til 

fodbold. 

De fem kendte mange fodbold klubber: FCK, BIF, Ajax, Real Madrid, BVB og mange flere. De 

kendte også navnene på gode fodboldspillere: Ronaldo, Messi, Bendtner, Robben, Xavi og flere. 

De håber alle på at blive berømte fodboldspillere. 

Emil, Jason, Oliver, Alexander, Emin 

 

 
 

Papegøjerne i regnskoven 

Der var engang fire papegøjer. 

Den ene papegøje hed Jack the 

Pirate og den anden hed Den 

Grillede Grillpølse og den tredje 

hed Sælen Sludder Mand og den 

sidste hed Den Skallede 

Skildpadde. De boede i et forladt 

træhus oppe i et højt træ. Sælen 

Sludder Mand sørgede for mad 

og Jack the Pirate sørgede for at 

holde hulen beskyttet og den 

Grillede Grillpølse lavede 

eliksirer og den Skallede 

Skildpadde sad og tænkte. En dag 

kom en jæger og sendte dem til 

zoo. 

Adam, Rolf, Andreas og Gabriel 
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Statens Museum for Kunst 

Vi startede med at tage bussen til Herlev Station, og så tog vi toget til Klampenborg. Så gik vi resten af 

vejen til Statens Museum for Kunst. Nanna viste os rundt. Vi så en kopi af Frihedsgudinden i et puslespil. Vi 

så en masse fantasimalerier og en masse fantasiskulpturer. Til sidst skulle vi lave nogle skulpturer, som vi 

selv skulle finde på. Vi fik 50 minutter til at lave den. Vi skulle vise den til hele klassen. Bagefter skulle vi 

spise vores madpakker. Annelies og Mette var med. Efter vi havde fået vores mad, skulle vi hjem. 

Emmanuella, Majken, Mia, Juliane og Julie 

 

Hyttetur 

Vi tog med to busser. Da vi ankom, fik vi værelser og et kort til at komme ind på vores værelse. Da vi kom 

ind på vores værelser, spiste vi frokost og lagde dyne- og hovedpudebetræk på. Vi gik en hyggelig tur til 

stranden. Til aftensmad sad vi og hyggede og spiste. Og bagefter var der krig mellem Sofus og Alexander. 

Kampen varede 15 minutter. Sofus kastede med stole, og de legede også pudekamp. Om morgenen gik vi 

over og spillede bordfodbold. Vi fik god morgenmad. Vi tog to busser og et tog til Roskilde Domkirke. Inde 

i kirken så vi en masse kister for konger. Det var rigtig sjovt. Og da vi kom ud, måtte vi købe, hvad vi ville 

og spiste frokost og slik. Og så tog vi tilbage til Ishøj Vandrerhjem. Så kom Sofus ind på det andet værelse, 

og næste dag skulle vi hjem til skolen. 

Oscar, Nicki, Aksel, Alexander, Sofus, Mads, Lukas og Philip 
 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Til forskoleklassen august 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2019 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 

www.herlevprivatskole.dk 

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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Det startede med at vi kørte bus to gange. Så kørte vi med tog – og så kørte vi med bus igen. Og så gik vi 

resten af vejen hen til hytterne. Så fik vi nøglen til hytten og nummeret, hvor vi skulle bor. Så gik vi ind i 

vores hytter og spiste. Bagefter ordnede vi senge. Så skulle vi ud og se os omkring. Så skulle ind og lege 

lidt. Bagefter skulle vi spise, og så gik vi en tur ved stranden. Så gik vi tilbage og hyggede lidt. Bagefter 

skulle vi sove. Vi spiste rigtig meget slik, og så sov vi. Næste dag spiste vi morgenmad, og så skulle vi på 

tur. Og vi skulle se en kirke og se vikingemuseet. Så fik vi lov til at gå i butikker i tigerbutikken og andre 

butikker. Og så skulle vi køre hjem og spise aftensmad. Og så skulle vi i seng, men inden spiste vi slik. 

Næste dag lavede vi en konkurrence, og den vandt en gruppe. 

Emilie, Ella, Josephine, Amalie, Caroline, og Tülin 
 

Da vi kom, så det meget spændende ud, for vi vidste, hvad der ville ske. På værelserne var der seks senge, 

der var tre, der hang på væggen og tre, der stod på gulvet. Der var en lille gang til et toilet og et vindue og en 

lille dør. Der var et bord med stole og meget slik. Døren på toilettet var meget svær at lukke. Der var en vase 

og en skål, og man skulle havde et nøglekort for at komme ind. Der var også en reol. Lige pludselig stod vi 

udenfor uden jakke eller sko på en vinterdag. Det var meget koldt. Vi glemte nemlig vores kort to gang, Vi 

var også ude at gå, og det var kedeligt. Da vi så havde spist aftensmad, gik vi ind og spiste slik. Mums, det 

var lækkert. Lige pludseligt kom Kenneth og spiste vores store slikpose, så næste dag havde vi næsten ikke 

noget slik. Ca. kl. 11 om aftenen var der nogle drenge, som råbte og skreg. Så sagde vi til en af vores venner, 

at hun skulle kigge ud af vinduet. Vores naboer larmede næsten hele natten til kl. halv 12. Vi læste også 

Oliviablade og en anden bog, og så faldt vi i søvn et stykke tid efter, at naboerne stoppede med at larme. Vi 

sov ikke særlig lang tid. Vi vandt en konkurrence om det pæneste værelse, og så var vi rigtig glade. 

Sophie, Emma, Cathrine og Marie Louise 

  

 

Scan kode og læse mere om grøn 

energi på Herlev Elektrikerens 

hjemmeside! 



Rapport fra skolens tilsynsførende KLØVERBLADET 

12 
 

 
Herlev den 20/3 2013 

Den tilsynsførendes rapport 2013 
Baggrunden for denne rapport er overværelse af fire af 9. klasses projektopgaver den 
18-2 2013, samt et besøg på skolen den 12-3 2013. Selvfølgelig har der også i det 
forløbne år været ”møder” med elever og lærere fra Herlev Privatskole. I december 
besøgte skolen Lindehøj Kirke til den årlige julegudstjeneste. Her er der Lucia-optog, 
korsang og oplæsning af juleevangeliet ved en elev. I Lindehøj Kirke er personalet enige 
om, at det er en stor glæde med besøg fra Herlev Privatskole + forældre og en del 
bedsteforældre. 
Tilbage på sporet. Temaet for årets projektopgaver var: ”Det bliver jeg nødt til at 
forholde mig til." Desværre nåede jeg kun at overvære fire fremlæggelser. Her er jeg 
ikke tilfreds med min egen indsats, men det skyldtes usædvanlig mange begravelser og 
bisættelser i begyndelsen af det nye år. Jeg håber, at jeg næste år får mulighed for at 
høre alle fremlæggelser. Projektopgaverne giver nemlig et glimrende indtryk af, hvad 
de unge mennesker har lært på Herlev Privatskole.  
Jeg har tidligere efterlyst en personlig stillingtagen i forbindelse med fremlæggelsen. I 
år var det personlige element gjort til en del af opgaven. Det overordnede tema var 
netop en opfordring til at beskrive, hvorfor eleven netop har valgt det pågældende 
emne, samt en redegørelse for, hvordan eleven forholder sig til det, der er blevet fundet 
frem til. 
Blot nogle eksempler: I opgaven om kost og motion gav eleven udtryk for, at det er en 
god ting at lytte til medierne, så vi får et godt grundlag for en sund livsstil. I projektet 
om ”Cybermobning” blev det pointeret, at der er brug for mere kontrol på Face Book. 
Her var der også nogle overvejelser om, hvordan det hårde sprog i Reality TV påvirker 
unges adfærd og sprogbrug i de sociale medier. I opgaven om ”Stofmisbrug” blev det 
understreget, at brugen af forskellige former for stoffer har store konsekvenser for 
uddannelse og familieliv. I opgaven omkring Libyen blev der givet udtryk for, at det er 
godt at vi i Vesten støtter kampen for demokrati. 
Tirsdag den 12. marts blev det tid til besøg i fire forskellige klasser. Dagen begyndte 
med matematik i første klasse. Klassen er fyldt med god energi og stor lyst til at lære. 
Da jeg gik rundt og kiggede på elevernes ”ekstra-bøger”, slog det mig, at nogle altså er 
nået ret langt. Og så var der i første den særlige oplevelse, at en elev havde skrevet en 
historie om en præst, der blev til en zombie, fordi præsten så en zombie. Desværre fik 
jeg ikke lov til at tage historien med hjem. Derimod fik jeg en anden bemærkning med 
hjem. Jeg spurgte nemlig et par elever, hvad de tænker om matematik. De svarede 
prompte: ”Vi elsker matematik!”  
Turen gik videre til 7. klasse med dansk på programmet. Det første jeg bemærkede var, 
at læreren havde lavet en ”drengeside” og en ”pigeside”. Ligesom i kirken i gamle dage. 
Ved den efterfølgende samtale fik jeg at vide, at den opstilling øgede koncentrationen i 
klassen. Koncentrationen var der i hvert fald ikke noget i vejen med. Timens opgave var 
blandt andet at analysere Ingemanns morgensalme ”Gud ske tak og lov”. Eleverne 
skulle bruge internettet til at skaffe sig oplysninger. Det er de altså rigtig dygtige og 
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hurtige til! Jeg har bemærket, at Herlev Privatskole satser meget på IT! Og denne time 
viste tydeligt, at satsningen bærer frugt. Eleverne er gode og hurtige til at navigere. Og 
så lærer de at udøve kildekritik. 
Næste stop var engelsk i 8. klasse. Her foregår samtalen naturligvis på engelsk. Temaet 
var inuitternes levevis, religion og kultur. Eleverne havde i små grupper forberedt et 
power-point foredrag, som de fremlagde for klassen. Indholdet var fint. Eneste 
indvending er måske, at de var lidt for bundet af deres manuskript. Et forhold som 
læreren i øvrigt også påpegede. Hvor er det godt at mærke elevernes tryghed, når de 
fremlægger deres opgave! 
Den sidste time tilbragte jeg i selskab med 9. klasse, som havde historie. Emnet var 
krigen i Vietnam. Det var en god time, hvor jeg til fulde så, hvordan man på en meget 
effektiv og pædagogisk måde kan bruge Smartboard (Active Board) i undervisningen. 
Brugen var så overbevisende, at nu står Smartboard på min ønskeliste over 
pædagogiske redskaber i kirkens undervisende arbejde. 
Efter besøgene i klassen spiste jeg frokost med Per Simonsen og de involverede lærere. 
Her fik jeg svar på alle de spørgsmål, jeg havde.  
Det blev endnu engang en god dag på Herlev Privatskole.  Skolen præges fortsat af et 
godt læringsmiljø og en god atmosfære. Jeg kiggede også karakterbøger. De så ikke så 
ringe ud! For nu at sige det på jysk! 
Min konklusion: På baggrund af besøgene på skolen, overværelse af undervisningen i 
klasserne samt gennemsyn af karakterblade, må jeg endnu engang konstatere, at Herlev 
Privatskole til fulde lever op til det faglige niveau, der er på Danmarks folkeskoler. 
Med ønsket om Guds velsignelse over elever, forældre og ansatte på Herlev Privatskole. 
Sognepræst Niels Jørn Fogh 



SFO  KLØVERBLADET 

 

14 
 

 

 
Dansepigerne 

I år var det Tea, Malou, Mie, Ida og Frederikke 

J. fra 5 klasse, som stod for dansen med SFO 

børnene til årets skolefest. De havde 35 børn, 

som de øvede med på fem onsdage op til 

skolefesten. Pigerne var meget tålmodige og 

dygtig til at instruere de mange børn. 

Som en lille surprise fik de fem 

dansepiger overrakt en rose af 

formanden for forældreforeningen ved 

skolefesten. 

 

 

 

Sommer OL 

Igen i år drog 3. klasse af sted til Frederiksberg for at erobre den store pokal. Sidste år kom vi hjem 

med fairplay pokalen, så i år måtte vi bare have den store vinder pokal med hjem. Og på en 

forrygende afslutning på forhindringsbanen lykkedes det os at snuppe 1. 

pladsen…………….YES……Og det var lige før at Lise måtte overgive sig til den store sejrs 

lufttur, men højdeskræk gjorde at hun blev på jorden. 

 

 

 

 

 

”We are green 

we are white 

We are HP’s dynamite” 
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Cykelværksted 

Peter har haft cykelværksted et par gange i løbet af 

efteråret og foråret. Her har børnene kunne medbringe 

deres cykel og selv vaske og rengøre den. Bagefter blev 

den smurt, strammet op og fik pumpet noget luft i 

dækkene, og så kunne den prøvekøres rundt i 

skolegården. Stor succes for både børn og forældre, der 

så vidt vides har en stående aftale med Peter-cykelsmed 

efter arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinser og prinsesser 

I en uge kort efter lockouten havde vi et mindre rollespil 

om prinser, prinsesser og krigere. Nogle af børnene havde 

selv kostumer med, andre lånte af SFO’en. Alle kunne 

blive sminket i sminkeboden foran hyggeren. Så var alle 

klar til at kæmpe nogle brave slag i skoven. Hurtigt blev 

der gået 

til 

vaflerne om 

hvem der kunne 

tilkæmpe sig 

flest prinsesser. 

Slagvåben og 

skjolde rungede 

i luften. Og 

enkelte krigere 

måtte lappes 

sammen med 

plaster. De vundne prinsesser blev installeret i legehuse og tårne. Og så 

smuttede drengene af sted igen på nye eventyr… 
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Farvel til 3. klasse børnene 
Traditionen tro sagde vi farvel til vores søde 3 

klasse børn med den årlige tur til Bakken. Glade 

og forventningsfulde børn blev udstyret med tur-

pas, fik prøvet en masse. Middag på ”Den hvide 

hest” og ud og prøve de sidste forlystelser før vi 

blev hentet af bussen.  

God vind fremover! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES YES YES…Så kom den 

Efter snak med børnene var vi 

blevet enige om at vi skulle 

bruge sidste års overskud fra 

julebasaren til en ny fed cykel. 

En plakat med fire forskellige 

muligheder blev hængt op, og 

børnene skrev deres navn ved 

den som de helst ville have.  

Vinderen blev en Mooncar 

Harley Davidson med sidevogn 

som nu racer rundt på 

legepladsen til stor glæde for 

alle børn. 
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5. klasses hyttetur til Bornholm 
 

Rejsen til Svaneke: 

Vi skulle mødes 05:30 på Herlev Station. Vi skulle med toget til Københavns Hovedbanegård og 

tage toget derfra til Ystad i Sverige. Derfra tog vi Bornholmerfærgen til Rønne og tog en bus til 

vandrehjemmet. 

Svaneke Vandrehjem: 

Svaneke Vandrehjem ejer en basketball bane, en volleyball bane, to bordtennisborde og en stor 

hoppepude. 

Svaneke: 

Nede i byen var der et bolcheri, ”Pernille Bülow” som er et glaspusteri, en Dagligbrugs, et ismejeri, 

en lille havn og ”Johan Bülow” som er en lakrids butik. 

Gudhjem: 

I Gudhjem kan man få øens bedste røgede sild, is og guf. Gudhjem har to havne: Gudhjem havn og 

Nørresand havn. I Gudhjem kan man også få verdens største is, en Apollo. 

Den sorte gryde/helligdomsklipperne: 

I den sorte gryde gik vi ind i et lille og smalt hul i klipperne. Klippesiderne var meget våde og 

meget fugtige. Vi fik en hyggelig og meget sjov klatretur på de store og små klippestykker. 

Hammershus: 

Hammershus er en borgruin som er under restaurering så der var så mange stativer. Udsigten 

deroppefra er helt utrolig. Susanne havde givet resterne af klassekassen til Pernille. Pernille og 

Helena brugte så pengene til is som vi alle fik. Vi spillede rugby med Caspers gummibold.  

 

Vi havde en af de bedste dage her på Bornholm. 
 

Af Casper, Mert og Jens 

 

Anmeldelse  

Vi vil anmelde: 

Paranormal activity 4: tilladt for børn over 15 år. Det er en gyserfilm med spøgelser, og den er 

meget realistisk. Vi kan klart anbefale den til gyserelskere, men for at forstå den skal man næsten se 

de andre film først.  

Vi giver den 5 ud af 6 stjerner. 

 

 

Vi vil anmelde: 

Total Recall (2012): tilladt for børn over 11 år er en action/sci fy. Filmen handler om en mand som 

har fået slettet sin hukommelse og har fået falske minder ind i stedet for. Han kommer ind i noget 

som hedder total recall, hvor man kan fået nogle nye minder ind, men i stedet for ender han i fare og 

finder ud af, at han var en spion i sit tidligere liv. 

Vi giver den 5 ud af 6 stjerner. 

 

 

 

Vi vil anmelde: 

Hunger Games: Tilladt for børn over 11,sci fy. Filmen handler om en pige der bliver meldt til et 

dødsspil, hvor hun skal kæmpe for sit liv. Men hun kommer til at kunne lide en dreng, og de ender 

med at slå sig selv ihjel sammen... 
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Vi giver den 6 ud af 6 stjerner. 

 

 

 

Af Frederik R. 

 

 

Ronald Barbaren er en sjov animeret film, der er sjofel, sjov og blodig. Den starter med at Ronald 

står i vagtposten, og pludselig kommer der en hel flok orker. Ronald må nødblæse, men det er 

allerede for sent, fordi han ikke er stærk til at holde på hornet og blæse i det. Da han endelig blæser 

i hornet er det for sent. Orkerne bryder døren ind og går til angreb, og så bliver barbarene 

forskrækkede men går alligevel til angreb. De vinder ikke og bliver fanget.  

  
Ronald tager på en mission med troubadouren Alibert og så møder han Elveren Elrik og til sidst 

krigerpigen Sandra, som ved første møde var ved at slå ham ihjel. 

En ung barbar opkaldt Ronald er i modsætning til alle hans kammerater en unge med lavt selvværd. 

Han er tilsyneladende ikke interesseret i kampe som de andre barbarer, men bliver tvunget til at 

kæmpe mod Volcazar (skurken) for at redde deres venner. 

 

Redningsaktion bliver gennemført med en metroseksuel elver, en modig kvinde og til sidst med en 

anden barbar Alibert, der er lige så fej som hovedperson. 

Vi giver seks stjerner, fordi den er sjov og der er nogen gode scener og sketchs i. 

 

Af Martin 

 

 

Hyttetur 
Hytteturen startede med at vi skulle med S-toget til Københavns hovedbanegård. Efter det tog vi et 

tog fra hovedbanegården til Ystad i Sverige. Solen skinnede og der var brandvarmt. Så tog vi 

færgen til Rønne, som er Bornholms største by. Så kom der en bus og hentede os og kørte os til 

Svaneke tværs over Bornholm. Vi fik en rundvisning i bussen. Da vi ankom til Svanekes 

vandrehjem, fik vi lov til at spise vores frokost ude i den dejlige sol. Efter alle havde spist deres 

frokost fik vi også en rundvisning i området. Der var karammeleri, bolcheri, mejeri, bryggeri, 

glaspusteri og meget andet. Næste dag skulle vi på bustur på hele den nordlige side af Bornholm. 

Der så vi Hammershus, Jons kapel, Helligdoms klipperne, Den sorte gryde, og vi var i Gudhjem. Da 

vi kom hjem til vandrehjemmet slappede vi af og hoppede på hoppeborg. Sent om aftenen pakkede 

vi lidt af vores sager. For at være klar til at tage af sted. Transporten på vejen hjem var fuldstændig 

den samme bare omvendt.  

Af Mette og Emmeline  

 

  



5. klasse  KLØVERBLADET 

 

19 
 

Hyttetur 

Det startede med at vi skulle mødes klokken 5 om morgen på Herlev Station. Det var altså alt for 

tidligt! Selv om det var tidligt var vi alle sammen hyperaktive (:  

Vi tog toget ind til hovedbanegården, hvor Carl Peter heldigvis kom i sidste sekund bogstaveligt 

talt. Så kørte toget ellers til Ystad. 

Fra Ystad skulle vi med Færgen. Vi ankom til vandrehjemmet cirka klokken 10:30, vi var alle pænt 

trætte men stadigvæk oppe at køre, og værelserne var rigtig hyggelige. Frederikke J. og Mie og vi 

fik det største værelse :D, så alle kom ind til os, og det var pænt træls.  

Senere på dagen gik vi ned til Svaneke by, hvor vi så dem der lavede bolcher, vi så også familien 

Bülow, lakrids og glas.  Så fik vi lov at gøre hvad vi ville indtil klokken fem. Sammen med B. og 

Malou, gik vi ned til havnen og købte børnescoop. Så gik vi rundt i byen og hyggede, og vi købte 

chips og sodavand til om aftenen :). Derefter tog vi hjem og gik op til græsplænen, hvor vi var 

random.  

Vi spiste aftensmad, og så wrestlede drengene ude på en hoppeborg. Inde på vores værelse midt om 

natten, kom nogle nye gæster til vandrehjemmet. Vi syntes, de var meget provokerende, fordi de 

snakkede om at glatte pandehår klokken et om natten. Heldigvis faldt vi i søvn.  

Næste morgen spiste vi morgenmad, og efter det kom en bus og hentede os. Bussen startede med at 

køre os hen til Jons Kapel, hvor der var 356 trin i alt. Bagefter blev vi kørt til Hammershus og gik 

rundt der. Da vi kom ned, fik vi alle is af Susanne der desværre ikke kunne komme med. Så gik 

turen til Opalsøen, og derefter til Den sorte gryde og Helligdomsklipperne. Det var ikke alle, der 

turde gå derind, men der var alligevel nogle der gik derind. Sofie R. tabte sin mobil ned imellem to 

klipper. 

Efter Den sorte gryde, tog vi til GUDHJEM!! :) Der var vildt hyggeligt, og de havde en formidabel 

isbutik, hvor drengene (Frederik E., Frederik R., Martin og Mathias) købte VERDENS STØRSTE 

IS!!! (Det var faktisk lidt klamt). Men vi hyggede os rigtig meget i Gudhjem. Så tog vi til Østerlars 

rundkirke, og bagefter tog vi hjem.  

Derhjemme hyggede vi os bare. Nogle gik ned til Svaneke igen og købte flere bolcher, og andre 

blev bare derhjemme og wrestlede eller hyggede på værelserne.  

Så kom den triste dag, hvor vi skulle hjem. Det regnede faktisk (ironisk). 

Bussen kom og hentede os og kørte os til færgen. Da vi kom hjem til Herlev, 

blev alle hentet. Vi glæder os allerede til skituren næste år :) 

Af Sofie B. & Frederikke B. 

 

 
Trivselsdag 

På trivselsdagen var vi sammen med 2. klasse. Susanne, Vibeke og Ilene havde lavet tre poster, som 

vi skulle rundt til. 

 Hos Vibeke skulle vi lave et påskeæg med en sød hilsen til en fra klassen. De blev rigtig fine, og vi 

blev meget glad for dem. 

 Hos Ilene skulle vi skrive alle de bandeord, vi kunne ned. Derefter skulle vi se et afsnit af 

Pendlerkids og sætte en streg på et papir, for hver gang de sagde et bandeord. 

 Hos Susanne skulle vi lære at have tillid til andre. Først skulle 2. klasse vælte ned i vores arme, og 

bagefter skulle vi vælte rundt som et bræt i en cirkel lavet af de andre fra ens klasse. 

Efter at alle klasser havde været sammen på kryds og tværs, var det på tide at komme op i salen hele 

skolen. Der skulle vi se nogle videoer, som 9. klasse havde lavet. 
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Vi lærte rigtig meget på Trivselsdagen. Både om at tale ordenligt, 

men også at det kan såre andre, hvis man siger noget grimt til 

dem. Udover det er vi en glad klasse, hvor alle har det godt med 

hinanden. 

Til sidst vil vi gerne skrive: Tal ordenligt. Det koster ikke noget!!! 

Af Mie og Frederikke J. 

 

Twillight Quiz 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se svarene i et spejl: 

 

 
Af Bernhard, Signe, Lærke og Sofie R. 

 

 

De nye boldbaner 

Vi vil gerne fortælle, hvad vi synes er godt og dårligt ved den nye boldbane, og hvad vores mening 

er om den nye boldbane.  

Det gode er: 

Man kan bedre se om bolden er inde. 

Banen er ikke fyldt med huller men er helt lige. 

Der kommer også volleyball, basketball og streetfodboldbaner, så alle kan spille derude. 

Der er et målfelt så målmanden kan se, hvor han må tage i hænder. 

Banerne er tegnet op. 

Det dårlige er: 

Man kan risikere at få sår når man falder. 

Flere dårlige grunde kunne vi ikke finde  

Sunes mening om boldbanen: Jeg synes det er en rigtig god idé, fordi vi kan spille uden at banen er 

rigtig våd, og man kan lave flere ting på banen, som fx. Streetfodbold, volleyball og basketball. 

Lucas’ mening om boldbanen: Jeg synes det er godt og fedt, fordi at der kommer flere aktiviteter, 

fx. Fodbold, streetfodbold, basketball og volleyball. Glæder mig meget! 

Mads’ mening om boldbanen: Jeg synes godt om ideen om at få en ny boldbane, som hverken er 

fyldt med huller uden græs eller vandpytter. Banen er også mere lige i stedet for at være bølget. Det 

er fedt at man også kan lave flere ting derude så man ikke behøver kun at spille fodbold. 

Vi glæder os meget til at boldbanen kommer, pga. der har været en lang pause uden fodbold, græs 

og sjov! 

Lucas, Mads og Sune 

 

1: Hvad hedder Bellas og Edwards datter? 

a. Reesmey 

b. Renesmay 

c. Breeesmay 

 

2: Hvad hedder varulvenes leder? 

a. Sam 

b. Paul 

c. Jacob’ 

 

    3: Viktoria er en…. 

a. Varulv 

b. Vampyr 

c. Menneske 

 

4: Hvem blev Bella gift med? 

a. Edward 

b.  Jacob  

c. Charlie 
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Nyt fra Forældre Foreningen 
Kære alle elever, lærere og forældre. Snart er endnu et skoleår gået og vi har nydt, at arrangere 

aktiviteter hen over året. 

Juleskraben blev igen i år en succes, med endnu flere solgte skrabekalendre. 6. klasse vandt i år 

konkurrencen om flest solgte kalendre og vinder derfor turen i biografen og burger-tur. Der er fra 

alle klassers side lagt megen flid i, at sælge juleskrab og det er blandt andet overskuddet fra dette, 

der gør at Forældre Foreningen kan fortsætte sin støtte til de elever, hvis forældre kan føle det 

økonomisk trængt, at betale udenlands lejrskole-turene.                                                                    

Husk derfor at alle kan søge tilskud til turene ! Tilskuddet ansøges gennem klasselæreren. 

Vi glæder os hvert år, særligt meget til fastelavn. Det er en vældig hyggelig dag og vi oplever nogle 

meget forventningsfulde børn og lærere i fantastiske udklædninger. I år fik havde vi forsøgt, at 

motivere børnene til i højere grad, at huske at komme udklædt. Det bar tilsyneladende frugt, at 

annoncere gavekort til de bedst udklædte og gjorde det uhyggelig svært, for juryen at kåre de 

enkelte vindere. STOR ROS til børn og forældre for de mange kreative udklædninger. Menuen var   

hjemmelavet pizza, grøntsager, juice og lidt chokolade – Resterne havde SFO’en rigtig meget glæde 

af. 

Forældre Foreningen har også fået en hjemmeside. Find os på www.hpff.dk eller brug linket fra 

forsiden af Herlev Privatskoles hjemmeside. Her kan du finde information om foreningen, se 

billeder fra forskellige arrangementer og få kontakt til os, hvis du har ris eller ros, gode forslag eller 

måske har lyst til at være med i foreningens arbejde. 

Det koster fortsat kun 150 kr. Pr. Familie at være medlem af forældre foreningen.                       

Husk at skrive navn og klasse på din indbetaling. Konto 1551 5577934 

Der blev i år uddelt 10.000 kr. til fordeling mellem alle klasserne og SFO’en. Alle klasser kom med 

ønsker til netop deres klasse og det har været en fornøjelse, at kunne indkøbe næsten alle deres 

ønsker. Under frasorterede ønsker var ting som indendørs swimmingpool, hoppeborge mm.                

Men hvem ved ? Med jeres fortsatte støtte af foreningen bliver det måske muligt én dag ! 

Jeres støtte og tilslutning til den årligt skolefest i Herlev Hallen, er også alt afgørende for at vi kan 

fortsætte med at afholde den. I år var tilslutningen den absolut største og vi sætter pris på den tillid I 

viser, ved at komme år efter år. Vi tror på de ændringer, der er gjort vedr. Maden – lounge for de 

store klasser – tryllekunster – lotteri mm. gør at I har lyst til at komme. Vi takker for opbakningen 

og fortsætter udviklingen af den årlige skolefest, som ikke lader sig gøre uden frivillig hjælp på 

dagen. TAK til alle jer der afsætter nogle timer lørdag formiddag. Uden jer kunne festen ikke 

stables på benene. 

Uden nye ”hænder og hoveder” i Forældre Foreningen, kunne vi heller ikke fortsætte den gode 

udvikling og sunde økonomi, vi har. Det er derfor dejligt, at kunne byde velkommen til 3 nye 

medlemmer:                                                                                                                                            

Christine Wengel, mor til Victor i 1.kl. og Sophie i 0.kl.                                                                    

Malene Schjerbeck Andersen, mor til Mie i 1.kl., Mads i 3. kl. og Mathias i 5.kl.                                

Jan Rieck, far til Simon i 4. kl. og Sofie i 8. kl. 

Vi har også måtte sige farvel til Jørn, med stor tak for hans virke og engagement i flere år, blandt 

andet som én af de drivende kræfter omkring maden til skolefesten. 

Næste skoleår kan eleverne igen glæde sig til, at der vil blive uddelt penge til indkøb, af lige dé ting 

som de ønsker sig ! De kan derfor allerede nu, godt begynde at overveje, hvad de kunne tænke sig. 

Og så husk at vi har en pop-corn maskine stående, man frit kan låne ved henvendelse til Pedel-

Michael. 

Rigtig god sommer fra Herlev Privatskoles Forældre Forening.                                          
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Gode ting: vi synes skolen er rigtig god fordi vi har kunstgræs, der er mange frikvarterer, timerne er 

gode og man har mange venner. 

Dårlige ting: ingen ordenlige floorball bolde, mangler gode fodbolde, skoven er blevet mindre og 

man å ikke have mobil fremme i frikvarterene. 

Selvom der er dårlige ting er vi stadige meget glade for at gå på skolen  

Skrevet af Frederik og Mikkel 

 

Sammenligning 
-mellem 0 og 8 klasse 

 

 

Spørgsmål: 0. klasse: 8. klasse: 

Y- drik Mælk, saftevand, 

sodavand og vand 

Sodavand 

Y-dyr Hund, kat, kanin og  

marsvin 

Hund 

Y-fag engelsk Samfundsfag 

    Y- sport ishockey, karate fodbold og dans 

     Y-frisyre Sløjfe, hestehale, løst Løst 

softice vs. sluchice sluchice Softice 

pizza vs. burger pizza Pizza 

Sushi vs. Kinesisk mad kinesisk Sushi 

 

 

På tabellen kan i se hvad 0. synes om forskellige ting og hvad 8. synes om forskellige ting. 

Du kan selv sammenligne det. 

Tabellen er lavet af: Nicole, Nickie, Jose, Emilie og Isabella 
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Hvad ved du om de kendte? 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Af Kimia, Maham, Ida, Jasmin og Lasse L.  

 

SVAR: 

  

 

  

1. Hvem synger ’’Can’t hold us”? 

 

A) Pitbull    

B) Macklemore & Ryan Lewis   

C) Marina and the Diamonds 

 

2. Hvordan starter “Just like them – Justin Bieber”?  

 

A) Tell me what is on your mind baby    

B) You can´t seem to look in to mine lady   

C) There´s something different in your eyes baby 

 

4. Hvornår har Beyoncé fødselsdag? 

 

A) 4. september 1981   

B) 1. januar 1969   

C) 2. juni 1932  

 

3. Hvilken måned blev ”Live it up – Jennifer Lopez 

ft Pitbull”?  

 

A) april    

B) marts   

C) maj  

 

6. Hvornår har Justin Bieber fødselsdag? 

 

A) 6. april 1999 

B) 1. marts 1994 

C) 1. marts 1993 

 

5. Hvem er Rihanna kæreste med? 

 

A) Usher   

B) Chris Brown  

C) Anders  

 

8. Hvornår blev One Direction et boy band? 

 

A) 2012 

B) 2009  

C) 2010 

 

7. Hvor gammel er Kasha? 

 

A) 33 

B) 19 

C) 26 

 

9. Hvem har et barn?  

 

A) Beyonce 

B) Rihanna 

C) Katy Perry 

10. Hvem vandt det danske X-factor  2009 

 

A) Thomas 

B) Linda  

C) Mohammed Ali 
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Hvad kan de bedst lide og hvor skal de hen i sommerferien? 

 
Forskolen: 

Dreng: skal til Italien og hygge sig i poolen og til fødselsdag hos deres farmor. 
Pige: skal på ferie og hygge sig. 

 

1. klasse: 

Dreng: kan godt lide at dyrke sport han vil gerne til Lalandia. Han går til Trampolin spring.   

Pige: kan godt lide at dyrke sport hun vil gerne til gode steder. Hun går ikke til noget. 

 

3. klasse: 

Dreng: han kan godt lide sommerferien fordi man får fri. Han kan godt lide Fodbold  

Pige: hun kan godt lide sommerferien fordi man får fri. Hun kan godt lide Badminton. 

De vil begge 2 gerne til Frankrig. 

 

4. klasse: 

Dreng: skal til Italien og spise pasta. 

Pige: skal på ferie i Spanien og se en speciel bygning og skal hygge sig med sine venner. 

 

5. klasse: 

Dreng: skal til Italien og slappe af. Skal også op i deres sommerhus 

Pige: skal til Tyrkiet. Skal ud og bade og have det sjovt. Skal også op i deres sommerhus. 

 

Skrevet af: Simon, Lasse H., Andre, Thorbjørn, Oscar og Nicklas   
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Referat af ordinær generalforsamling på Herlev Privatskole  

Onsdag den 20. marts 2013  
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

4. Indkomne forslag 

5. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til orientering 

6. Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår efter indstilling fra 

bestyrelsen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

9. Beretning fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole 

10. Eventuelt 

 
 
1 .   Valg af dirigent 

 
På indstilling fra bestyrelsen blev Ulla Wulff Kjær valgt til dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 

 
 
2 .   Bestyrelsen aflægger beretning  

 
Bestyrelsesformand Inge Sørensen henviste til bestyrelsens skriftlige beretning for 2012, der kan læses i sit fulde 
omfang i årsrapporten, som alle elever har fået med hjem. Den vil endvidere blive lagt på skolens hjemmeside. 
 
På generalforsamlingen gennemgik hun hovedpunkterne fra den skriftlige beretning, der koncentrerer sig om fem 
hovedpunkter:  
 • Skolens hovedaktiviteter 
 • Redegørelse for skolens udvikling 
 • Skolens aktiviteter i 2012 
 • Evaluering af skolen  
 • Skolens forventninger til fremtiden 
 
Inge Sørensen fastslog, at det er rart at komme på skolen og opleve den kæmpe indsats, som både skolens 
medarbejdere, lærere og elever yder i dagligdagen, ligesom det høje aktivitetsniveau i SFO’en bliver bemærket.  
Hun rettede samtidig en tak til Forældreforeningen for alle deres aktiviteter. 
 
I løbet af 2012 er der sket markante ændringer omkring Herlev Privatskole, der har fået boligbebyggelsen 
Teglværkshaven som naboer. Det har blandt andet betydet en kraftig reduktion af udearealerne bag SFO-bygningen. En 
arbejdsgruppe har de seneste måneder arbejdet med forskellige forslag til, hvordan skolens udearealer kan optimeres til 
glæde for eleverne. En af udfordringerne er, at den store græsbane er lukket en stor del af året på grund af vand. 
Skolebestyrelsen har indtil videre truffet en principbeslutning om at anlægge en kunstgræsbane, som kan bruges hele 
året rundt – en beslutning der kan lade sig gøre, fordi skolen har en sund økonomi. 
 
Til daglig har undervisningen en fremtrædende rolle på Herlev Privatskole, og det kan ses på karaktergennemsnittet, 
hvor skolen har flotte resultater - både når man sammenligner med de øvrige skoler i Herlev og med landsgennemsnittet. 
Herlev Privatskole havde i 2012 et gennemsnit på 8,6, mens det samlede gennemsnit i Herlev lå på 6,3. Herlev 
Privatskole ligger også flot med hensyn til undervisningseffekten, hvor man beregner præstationerne ud fra de 
forventede resultater i forhold til elevsammensætning, forældrenes baggrund mv.   
 
IT var igen i 2012 et stort indsatsområde på Herlev Privatskole, hvor medarbejderne i dagligdagen sørger for at føre den 
lagte it-strategi ud i livet. Der er fortsat fuld fokus på it-indsatsen og den fortsatte implementering af Active Boards i 
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undervisningen, ligesom alle elever fra 7.-9. klasse tidligt i 2012 er blevet varslet om, at de efter sommerferien skal have 
deres egen computer med i skole. 
 
Derudover fremhævede Inge Sørensen, at skolens evalueringsundersøgelse har vist en høj grad af tilfredshed og har 
givet gode input. Herlev Privatskole har da også kun et lille elevfrafald og oplever så stor søgning til skolen, at der 
konstant er ventelister. 
 
Blandt andet på den baggrund kunne bestyrelsesformanden konstatere, at Herlev Privatskole lever op til sine 
målsætninger om et trygt og harmonisk miljø, en god opførsel og adfærd samt en høj grad af faglighed. 
 
I den kommende tid bliver det spændende at følge, hvad der sker med regeringens forslag til en ny folkeskolereform. 
Skolebestyrelsen vil følge med i udviklingen og drøfte, hvad en reform i givet fald vil medføre af muligheder og 
udfordringer på privatskoleområdet. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
 
 
3 .   Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

 
Skolebestyrelsens kasserer, Klaus Blangsted-Jensen, gennemgik de økonomiske nøgletal fra årsregnskabet 2012. 
Årsrapporten er revideret af BDO Scanrevision v/ Jens Rye, som har givet en ’blank’ påtegning – det vil sige, at der ikke 
er kritiske bemærkninger til regnskabet.  
 
Herlev Privatskole kom ud af regnskabsåret 2012 med et underskud på 311.000 kroner. Resultatet skal blandt andet ses 
i lyset af, at regnskabet indeholder afskrivninger for næsten 1,5 millioner kroner, og at it-anskaffelserne er udgiftsført i 
fuldt omfang. Likviditeten er vokset betragteligt, og likviditetsoverskuddet var i 2012 på 1,2 millioner kroner. Indeståender 
er fordelt på flere banker for at minimere risikoen for tab ved et eventuelt bankkrak. 
 
Skolens ledelse og skolebestyrelsen arbejder aktivt med en investeringsplan, hvor udearealerne blandt andet står foran 
en opgradering. Derudover ligger der en pt. ubekendt omkostning i sagen om renovering af hovedbygningen. 
Skolebestyrelsen har besluttet at bruge penge på rådgiver, advokater og ingeniører til at hjælpe os med at få udbedret 
de ting på hovedbygningen, som vi mener at have betalt for. 
 
Samlet set er konklusionen, at økonomien er sund og bliver styret kompetent af den daglige ledelse. Årsrapporten er da 
også godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 20. marts 2013. 
 
 
4 .   Indkomne forslag 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
5 .   Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til orientering 

 
Klaus Blangsted-Jensen fremlagde budgettet for 2013 til orientering. Budgettet indeholder blandt andet en mindre 
stigning i skolepengene og et mindre fald i statstilskuddet. 
 
Der er budgetteret med et underskud på 101.599 kroner, men det budgetterede resultat indeholder eksempelvis 
afskrivninger for 1,5 millioner kroner. Der vil der – trods underskuddet – fortsat være plads til uforudsete udgifter og 
investeringer i løbet af året.  
 
Budgettet er godkendt af bestyrelsen den 4. marts 2013.  
 
 
6 .   Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår efter indstilling fra 
bestyrelsen 

 
Bestyrelsen indstillede følgende satser for egenbetaling med virkning fra 1. august 2013: 

• Skolepenge forhøjes fra 1.500 kr. til 1.525 kr. 
• SFO betaling forhøjes fra 1.100 kr. til 1.125 kr. 

 
Beløbene blev enstemmigt vedtaget. 
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7 .   Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Inge Sørensen (barn i 6. og 8. klasse), Klaus Blangsted-Jensen (barn i 5. klasse) samt 
Søren Jacobsen (barn i 3. og 7. klasse).  
 
Alle tre blev genvalgt for to år uden modkandidater. 
 
8 . Valg af bestyrelsessuppleanter          
 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Morten Brønnum-Carlsen (barn i 3. klasse) og Dorthe Højrup Nielsen (barn i 1. klasse). 
Begge blev genvalgt for et år uden modkandidater. 
 
 
9 .   Beretning fra den tilsynsførende 

 
Per Simonsen læste beretningen op fra sognepræst Niels Jørn Fogh, som er skolens tilsynsførende. Beretningen 
bringes i næste nummer af Kløverbladet og kan tillige ses på skolens hjemmeside. 
 
 
10 .   Eventuelt 
 

Tine Buch-Kromann (mor til barn i 1. klasse) og Louise Hinze (mor til børn i 0., 2. og 4. klasse) spurgte ind til krydset ved 
udkørslen ved Herlev Privatskole, som ikke virker hensigtsmæssigt i forhold til trafikken og børnene sikkerhed. 
 
Per Simonsen oplyste, at Herlev Kommune har ansvaret for krydset, som er indrettet efter en undersøgelse fra COWI. 
En af tilgangene til krydset har været, at få bilisterne til at bremse op og være opmærksomme, når de skal passerer 
fodgængerovergangene. Skolen har fremsat kommentarer og oplevelser om forholdene til Herlev Kommune, men har 
ikke som sådan været inddraget i beslutningsprocessen og har ikke fundet anledning til at stille spørgsmålstegn ved 
COWIs vurderinger.  
 
Hvis der er utilfredshed med krydset opfordrede Per Simonsen til, at man henvender sig til Teknisk Forvaltning hos 
Herlev Kommune. 
 
 
 
 

Referent: Britt Spangsberg 
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Kære ledelse, kollegaer, forældre og elever 

Nu er mit første år på Herlev Privatskole ved at være gået. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 

sige jer alle sammen en stor tak, for den måde I har taget imod mig på. 

Da jeg blev ansat, blev der talt meget om denne særlige ”HP-ånd”, der er på stedet. Jeg må sige, ja, 

der er noget helt særligt over det at være en del af Herlev Privatskole. Den måde folk omgås 

hinanden på, den hjælpsomhed og varme jeg er stødt på, fra alle de personer jeg er omgivet af i 

dagligdagen, er noget helt særligt. Det gør, at man føler sig godt tilpas fra første dag og som en del 

af HP. 

Jeg glæder mig over at være en del af denne helt særlige ”HP-ånd” nu og i fremtiden.  

Mange tak til jer alle! 

Med ønsket om en god sommer 

Anne Engkjær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er sommeren kommen, og 9. klasse slider som 

sædvanligt godt og grundigt på skolens flag med alle 

deres 12-taller. 

Her gemmer sig f.eks. et par tolv’ere imellem – gæt 

selv hvem… 

 

 

Andre glæder sig allerede til, at det bliver deres tur 

til at gå til eksamen! 
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Og arbejdet med fornyelse af vores 

udenomsarealer skrider hurtigt fremad. 

Kunstgræs og legeplads er næsten klar 

til brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens andre steder smider deres værn 

og spændte venter på, at deres tid skal 

komme… 
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Men én ting er sikkert! 

 

Vi glæder os til, store som små, at arbejdet er færdigt -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- og vi kan begynde at nyde godt af alle nyskabelserne! 
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