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Nyt fra skolebestyreren KLØVERBLADET

NYT FRA SKOLEBESTYREREN

Med endnu et særdeles læseværdigt og inspirerende nummer af Kløverbladet ønskes alle elever, 
forældre samt personalet et rigtigt godt og lyst nytår.
Her i begyndelsen af et kalenderår kan vi med glæde konstatere, at renoveringen af hovedbygningen 
er tilendebragt med et flot resultat som følge - og vi dermed har sat et punktum i denne omgang for 
en række store, vigtige og omkostningstunge investeringer på skolen, som alle har haft til formål at 
skabe en indbydende og smuk ramme om elevernes og personalets dagligdag.
De ydre rammer for elevernes og personalets hverdag er særdeles vigtige og er med til at skabe et 
dejligt skolemiljø – men vigtigere end dette er naturligvis altid det, der foregår indenfor rammerne; 
og også på dette punkt kan vi med glæde og stolthed konstatere, at der arbejdes rigtigt godt og 
målrettet fra såvel elevernes som personalets side med flotte indlæringsmæssige resultater som 
følge.
Vores dygtige personale har derudover, som bekendt, elevernes trivsel og adfærd som ekstra fokus- 
og  indsatsområde i dette skoleår – og jeg kan konstatere, at der hver eneste dag arbejdes engageret 
og målrettet med disse områder, som jo er så uhyre vigtige for at bevare Herlev Privatskole som et 
rigtigt rart og trygt skolemiljø.
2010 tegner rigtigt lovende – og med ønsket om et fortsat godt, positivt, engageret og konstruktivt 
samarbejde mellem eleverne, forældrene og personalet, ser jeg med stor fortrøstning frem til endnu 
et spændende og

GODT NYTÅR!
Per Simonsen

Skolebestyrer
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Til forskoleklassen august 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 er 
alt optaget.
Optagelse på venteliste kan finde sted.
Indskrivning til forskoleklassen august 2016 er påbegyndt.
Vedrørende nuværende klasser (1.-9. Klasse): Ring og hør 
nærmere om en eventuel ledig plads. 

For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på 
tlf. 44 57 94 94, fax. 44 57 94 95.
E-mail: Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
Hjemmeside: www.herlevprivatskole.dk

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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SFO KLØVERBLADET

Herlev Privatskoles SFO 
ret fortalt i billederÅ

- fra august til december 2009

P  skolefridagen de. 5/10 tog SFO på å 
heldagsudflugt til Gerlev Legepark. Vi havde alle 
tiders dag, med f lleslege og sjove gamle spil. æ
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SFO KLØVERBLADET

Halloweenfesten den 
30.oktober, blev afholdt 
i SFO`s normale 
bningstid, inden detå  
blev alt for m rkt. ø

Ikke alle b rn varø  
tilfredse med det. Men 
uhygge var der nok af! 

B rnene i 3.klasse varø  
medarrang r af festenø  
og havde blandt andet 
lavet en bod med 
l kkerier til ganerne,æ  
der var b de afrevetå  
fingre, orme og grise 
jne - Uhm! Og der varø  

hurtig udsolgt.
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SFO KLØVERBLADET

ENDELIG SKETE DET, legepladsen bnede og Herlevå  
Bladet kom!

Efter bningen var der reception i SFO medå  
b rnechampagne, chips og gr nsagsst nger. Uhmm!ø ø æ

rets indend rs SFO-Cup blev spillet l rdag denÅ ø ø  
7.november og dagen varede fra kl.7.00-21.00. Det 
var en meget lang dag, men stemningen var i top og 
for ldrene til de spillende b rn havde medbragtæ ø  
kaffe, boller og kage. Mange af spillerne var ramt 
af influenza, og m tte rejse sig fra sygesengenå  
for at deltage i cuppen. Alle holdene fik en 
2.plads i puljerne. Drengene fra 1.klasse fik en 
pokal med hjem. Vi takker for en dejlig dag!
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Drengehold fra forskoleklassen

PigeholdDrengehold fra 1. og 2. klasse

Drengehold fra 3. klasse

SFO KLØVERBLADET
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SFO KLØVERBLADET

rets juleteater: Å

”Da nissefar mistede sit sk g”!æ

Det var en forrygende aften med rigtig godt teater 
og dejlig mad.

'
Se flere billeder fra vores forskellige 

aktiviteter i klassernes fotoalbum.
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1. klasse KLØVERBLADET

1. klasse har skrevet lidt om deres liv og skolegang

Emma Sofia: Jeg elsker min lillesøster og jul og fødselsdage

Michael: Det er sjovt at lege på legepladsen

Caroline: Jeg kan li jul

Anton: Vi spiller fodbold i skolen

Muazzam: Jeg kan også li at spille fodbold

Sascha: Jeg elsker julen, fordi der altid er et juletræ og min mormor kommer og giver mig gode 
gaver

Viola: Jeg kan li kakao

Simon: Jeg elsker skolen

Stephanie om julen: Jeg er glad for julen, når jeg kommer hen til min fætter og kusine

Peter: Jeg kan li at være målmand
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1. klasse KLØVERBLADET

Philip: Jeg kan li at gå i skole, for der er søde elever

Nanna: Jaaaaa, nu er det jul

Julie: Jeg elsker at gå i skole

Maria-Louise: Jeg elsker at gå i skole

Magnus: Jeg elsker også at være målmand og 
spille fodbold

Nikoline. Jeg er glad for at gå i skole

Alexander: Jeg kan li at gå i skole og jeg kan 
godt li jul

William: Det er godt at være her

Matilde: Jeg elsker at gå i skole

Markus: Jeg elsker at spille fodbold

Laura: Når man er til timer, skal man være 
stille

Lasse: Jeg elsker at spille fodbold
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2. klasse KLØVERBLADET

Julen har også sat sine spor i 2. klasse

Sofie R.:
Vi skulle deles op i fire grupper. Jeg kom i klippegruppen, men så kom 
jeg i flettehjerter gruppen. Så gik Emmeline og jeg ned i SFO og fik en 
skabelon. Jeg flettede tre og Emmeline flettede to hjerter, og så kom jeg 
i den gruppe hvor jeg klippede. Vi fik pebernødder og til sidst var vi alle 
sammen i guirlandegruppen. Og så fik vi en sodavand.

Lærke: 
Vi skulle deles op i fire grupper. Jeg kom i guirlandegruppen. Vi skulle lave runde ringe og sætte 
dem sammen og til sidst var guirlanden blevet rigtig lang.
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2. klasse KLØVERBLADET

En tur i biografen

Signe: 
Pigen og Ræven
Det var rigtigt sjovt og den handlede om at der var en pige, som 
aldrig nogensinde havde set en ræv så tæt på. Senere i filmen fik 
ræven små ræveunger. Det så så sødt ud, og alle dem i biografen 
sagde: ”Nååå”, og derfor var den rigtig sjov.

Til koncert

Mads: 
Kong Carneval
Jeg synes, at Kong Carneval er super god til at spille på alle brasilianske instrumenter. Jeg var med i 
den gruppe, der skulle synge: ”Rejer og torsk. Sild og laks”, mens vi skulle klappe i takt.

Celina:
Kong Carneval er rigtig 
god til at spille musik. 
Han spiller på koklokker 
og på trommer. 
På små trommer, 
på mellem trommer og 
på stor tromme. 
Og på andre 
instrumenter.
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2. klasse KLØVERBLADET

Teatertur

Tekst af bl.a. Malou, Frederikke B., Bernhard, Tea og Frederik R.
Nissen på Mosegården
Ellen blev forhekset – af en mælkestol. Det opdager 
nissedrengen på Mosegården. Han prøver at finde englen. 
Englen siger, at man skal lave korsets tegn. Det gør nissen, og 
de finder hjem. Så kørte vi hjem, efter det hele endte godt. Og 
Susanne syntes det var en god tur.
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3. klasse KLØVERBLADET

Kæledyr
Jeg ønsker mig en kanin, og en hund som kæledyr. Jeg ville gerne have en kanin, fordi 
de er søde, bløde og sjove at kæle med. Hvis jeg måtte få en kanin, ville jeg fodre 
den, passe den, og sørge for den. Det skal være en pige, som skal være sort eller 
gråsort og den skal være voksen. Men hvis jeg skulle have en hund, så ville jeg have 
den, fordi de er søde og kloge, og de er gode til at lytte. Hvis jeg fik hunden, ville jeg 
fodre den, lege med den, gå tur med den og kæle med den.
Det skal være en pige, som skal være sød, lille og ikke vokse særlig meget. God til at 
lytte og være glad. Hvis jeg flytter ud i et større hus, må jeg måske få en kanin, men 
jeg ønsker mig meget en hund. Jeg synes dyr er meget søde, især kæledyr. De er lidt 
som en rigtig menneskeven, synes jeg. Hvis jeg fik et kæledyr, ville jeg blive rigtig 
glad og jeg ville tage mig rigtig godt af det.

Skrevet af Sara, 3.klasse

- 19 -



4. klasse KLØVERBLADET

Vidt omkring med 4. klasse

Om Idrætsdagen
Torsdag d. 3. september var vi til idrætsdag. Det var ikke den bedste idrætsdag, fordi den blev 
stoppet af regnvejret. Men det var alligevel sjovt, fordi vi vandt. og det var sjovt, da vi skulle løbe, 
lave højdespring, præcisionskast og de andre ting.
Da vi skulle spille rundbold, vandt vi 25 – 0 over Den Lille Skole. Det var for nemt, de vidste ikke 
en gang, at vi spillede rundbold. De troede, vi spillede langbold, selvom der stod et skilt ”Rundbold 
– bane 4”. De var lidt skøre. Men efter den kamp regnede det så meget, at resten af idrætsdagen 
blev aflyst. Så skulle vi gå tilbage til skolen i øs regnvejr. Det var ikke så sjovt. Men vi vandt 
idrætsdagen.
Skrevet af Jacob

Idrætsdagen næste år
Drengene i 4. klasse har fundet ud af, at de skal spille fodbold til idrætsdagen næste år.
Så i frikvartererne øver vi allerede nu opstillinger til fodboldkampene.
Rasmus på mål, Niclas, Asger og Jais skal være forsvar, defensiv skal være Jeppe og Mikkel, 
midtbane er Magnus, Benjamin, Jacob, angreb Danial.
Jais skal også være med i angreb og Niclas vil starte ude, hvis han blive flyttet til angreb.
Så nu håber vi, at vi vinder når det bliver idrætsdag.
Skrevet af Mikkel og Rasmus

I frikvarteret
De fleste i vores klasse spiller ”mur” i frikvarteret.
Men det gør vi ikke. Vi spiller basketball. Asger træner mig, så jeg bliver bedre til at spille.
Nogle gange er Lena hjælpetræner. Hun hjælper med at finde på øvelser og deltager selv i spillet. 
Vi træner: kast, skud, afleveringer, driblinger og læg op.
Skrevet af Niclas og Asger

Nissens magiske tandbørste
Hej – jeg er en pige på 9 år, der går i 3. klasse og jeg hedder Viola.
Det er weekend og jeg skal i skoven. Vi kommer til at hygge os. Alt er klar og vi er på vej til 
skoven.
Jeg skal lige hente nogle grankogler, siger jeg til min far.
Jeg ser noget, der rør sig og jeg går hen mod en busk. Jeg mærker et pust. Men der er jo slet ikke 
noget vind. jeg fik et kæmpechok, da der kommer en nisse springende ud af busken.
”Hvad hedder du?”
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4. klasse KLØVERBLADET

”Jeg hedder Ib. Hvad med dig?”
”Jeg hedder Viola. Har du meget travlt, Ib?”
”Ja, meget. Ilddronnningen er efter mig”
”Kom med mig. Jeg har et varmt sted, du kan være og hvor hun ikke kan finde dig”
”Ja, mange tak”, svarer Ib.
Ib kommer med hjem til Viola de får noget at spise og drikke.
Det går godt til næste dag, så har Ilddronningen fundet ud af, hvor Ib har gemt sig. Men det giver 
ikke Ib problemer, for han har nemlig en magisk tandbørste i sin lille kuffert. Han tager tandbørste 
frem – BANG – sagde det pludseligt og så var Ib forsvundet.
Det hele endte godt, fordi senere kom Ib hjem til Viola igen og de blev gode venner.
Skrevet af Freja og Natasha. 

De forsvundne ris
Der var engang en nisse, der hed Nis. Han boede i en mølle i skoven. Han havde en søster og en 
bror. Hans søster og ham var tvillinger og de var de bedste venner. Hun hed Mis og hans bror hed 
Nasser, han var lillebror.
En dag, da det var den første december, vågnede de, fordi deres mor vækkede dem. Så spurgte de: 
”Hvorfor vækker du os nu?”
Så svarede nissemor: ”Fordi vores ris er blevet stjålet”.
Så udbrød alle børnene i kor: ”Årh nej, hvor er de nu?”
”Det ved jeg ikke”, sagde nissemor.
Så sagde Nis: ”Det er lige en mission for mig”.
”Ja, og for mig og for Mis”, sagde Nasser. Så tog de tre ud på missionen i skoven.
Da de havde gået i to dage kom de til et stort hus. De gik ind i huset og der så de alt deres ris.
De tog sækkene og skulle til at gå. Da de var tæt ved henne ved husets dør og var på vej ud, så kom 
der pludselig en stor bjørn gående lige hen i mod dem. Bjørnen råbte. ”Hvad laver I i mit hus?”.
”Vi leder efter vores ris, der er blevet stjålet”, sagde nissemor bange.
”Ja, nu er det mit ris”, sagde bjørnen og så fangede han dem og puttede dem i et bur.
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4. klasse KLØVERBLADET

Om natten da bjørnen sov, prøvede Nis at fiske nøglen med en pind. Til sidst lykkedes det for ham 
og han låste lågen op. Så tog de alle sækkene med ris og listede ud af huset og løb hjem.
Nu kunne de igen lave risengrød og de levede lykkeligt til deres dages ende.
Skrevet af Lena.

Juleaften
Hej, jeg hedder Lille Nis og jeg er 190 år gammel. Min far er englænder og taler engelsk og når det 
er jul siger han hele tiden ”Merry Christmas”. Nissefar har altid meget travlt, for der er 130 små og 
store nisser. Her kommer navnene på alle nisserne: Nisse 1, Nisse 2, Nisse 3, …, Nisse 130.
Alle nisserne laver julegaver til de små søde børn. Nissefar laver julegaver til de store børn, der har 
været søde.
Men hov!, - vi har da helt glemt nissemor. Nissemor står hele tiden og laver risengrød.
Nissefar er julemanden og flyver med børnenes gaver. Han har 6 rensdyr. De gør, så kanen kan 
flyve.
Skrevet af Erica og Louise

Nissen, der driller
Der var engang en nisse, der hed Lille Nis og han drillede hele tiden.
En dag så drillede han de mennesker, der boede i huset. Da de skulle til at have risengrød, kastede 
Lille Nis en pind, så de tabte grøden. Det blev menneskene sure over, de blev rigtigt sure.
Lille Nis havde 2 søstre, den ene hed Store Nis og den anden hed Mellem Nis. De 3 skulle lave 
noget sjovt. Først skulle de kaste med risengrød og bagefter skulle de klatre op i nogle træer og så 
skulle de lave nogle dukker, der lignede nisser og så skulle de ikke lave mere sjovt.
Den der vandt, var Store Nis. Hun fik en rejse til London og hun blev så glad. Hun pakkede hurtigt 
en taske med tøj og en masse risengrød. Store Nis kunne ikke leve uden risengrød. Hvis hun ikke 
fik risengrød, blev hun ked af det og meget sur.
Så tog hun af sted til London og hun var der en uge. 
Da hun kom hjem, var hun rigtig glad og de var alle tre glade.
Skrevet af Frederikke

Nissen Kai
Der var engang en nisse, der hed Kai. Han boede i en hule i Farum. Kai var klasselærer på en skole. 
Kai var en sød nisse og hver dag når han kom hjem, var han så glad for sin klasse. Børnene i 4. 
klasse var altid så søde.
Hver dag lavede han mad til sin familie. Der plejede at stå honning på menuen, for de havde mange 
bier.
Men en dag var det anderledes. De skulle på en fin restaurant, der lå på Nørrebro. Kai havde hørt, at 
der var mange skyderier på Nørrebro. Men de gik alligevel ind på restauranten og bestilte mad.
Kai skulle til at gå på toilettet, da han hørte en dame råbe om hjælp. Kai fór hen til damen, hun 
havde fået stjålet sin taske. Kai løb efter forbryderen, som havde en kniv og en pistol. Forbryderen 
flygtede i sin Audi TT, Kai kørte efter ham i sin gamle Toyota Sportsvan. De kørte helt til 
Vesterbro. Forbryderen kørte som en brækket arm, han kørte over for rødt. Det skulle han aldrig 
have gjort, fordi en lastbil kørte lige ind i siden på forbryderens bil, så han tabte tasken og han 
besvimede.
Kai tog tasken med tilbage til damen på restauranten og politiet smed forbryderen i fængsel. 
Og Kai levede nisseligt og lærerrigt til sine dages ende.
Skrevet af Jeppe og Danial
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4. klasse KLØVERBLADET

Gyserhuset
(ikke egnet til små børn)

Mads og Frederik var inde og se Brøndby mod FCK. 
Drengene heppede på Brøndby, så det var ikke en særlig 
god dag for dem. Kampen endte nemlig 5-1 til FCK.
Efter kampen gik de en tur i skoven. Lige pludselig kom 
der et kæmpe stort brag. De løb hjem og de skreg. De 
løb, det hurtigste de kunne.
Da de kom hjem skyndte de sig i seng og sov. Men de 
kunne ikke falde i søvn.
”Mads, kan du sove?” spurgte Frederik.
”Nej, kan du?”
”Nej”
”Hæj, sagde Mads, kan vi ikke gå ind i skoven igen og 
se, hvad det var vi hørte?”
”Jo, det lyder fedt”
De listede ud forbi deres mor. Det var koldt, så de tog 
selvfølgelig deres jakker på.
Nu var de ude i skoven, der var flagermus. De hørte 
noget rasle i en busk. ”Wrrraarrhhh”.
Lige pludselig kom der et kæmpe grimt slimet monster 
ud. Monsteret havde en økse i hånden.
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4. klasse KLØVERBLADET

Så nu skulle de passe på og de løb det hurtigste, de kunne. De var lige ved at slippe fra ham, men så 
så de et hus og de løb ind i huset.
Inde i huset var der helt mørkt, men det var godt, de havde deres lommelygter med. De så nogen 
skygger. De fulgte efter skyggerne, der førte dem ind i et rum, hvor der var 2 senge.
Mads spurgte, om de ikke bare kunne sove her.
”Jo, sagde Frederik, godnat”.
De sov hurtigt.
Næste dag:
”Hurraaah”, ”tilykke” – det var et surprise party. Alle de andre tog maskerne af.
Det blev den bedste fødselsdag i hele deres liv.
Skrevet af Katrine, Magnus, Kristina
Tegnet af Katrine og Magnus

Døden
En dag var Ida alene hjemme.
Hun havde fået at vide, at hun ikke måtte åbne døren, hvis det bankede på eller tage telefonen, hvis 
den ringede.
To timer efter ringede telefonen, og så tog Ida alligevel telefonen.
Det var en mand og han sagde: ”Hvis du ikke giver mig 1 million kr, så dør du !”
Ida tissede i bukserne af skræk, hun havde jo ikke en million kr.
En time efter kom en mand og skød hende.
Skrevet af Niclas

Kampen
Hej, mit navn er Ali. jeg er muslim, men vil helst ikke være det. Jeg kan desværre ikke forklare 
mere lige nu, jeg har det dårligt.
”Ali, jeg bliver nødt til at lyse dig i øjnene for at se om du er OK”
En ung sygeplejerske stod foran mig med en lille lygte. Hun lyste mig i øjnene.
”Åh nej, det her er ikke så godt, overlægen bliver nødt til at se på dig”.
Hun gik ud af døren, nu lå jeg alene i mørket. Uret tikkede lige så stille. Nogle minutter efter blev 
lyset tændt. Det var overlægen og sygeplejersken.
”Hej Ali, vi bliver nødt til at se på dig. Minna siger, at du har fået det meget dårligt i løbet af 
natten”. Han kiggede på mig som en stor venlig bamse.
”Pyha, et var nu bedre end jeg havde troet. Du har bare fået et ildebefindende”. Overlægen og 
Minna gik hen mod døren. Overlægen vendte sig ”Husk nu din mor kommer og besøger dig i 
morgen”.
Han slukkede lyset og nu lå jeg alene i mørket.
Nu skal jeg nok fortælle, hvad der er sket. I skolen går jeg for mig selv, de andre gider ikke være 
sammen med mig. Men jeg har et våben mod ensomheden – karate. Jeg har gået til karate, siden jeg 
var fem år og jeg har det sorte bælte. Jeg træner fire gange om ugen. Der er kun et minus ved at gå 
til karate – Frederik fra min klasse går der også.
Ham, Emil og Christian går og mobber mig med, at jeg er muslim og med mit navn. Nogle gange 
har jeg bare lyst til at forsvinde. I lørdags d. 22. december var der julestævne i karateklubben. Det 
var kun et lille stævne, hvor alle i klubben kunne kæmpe mod hinanden. Vinderen vandt en 
marcipangris.
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4. klasse KLØVERBLADET

Jeg kæmpede i første runde mod Lukas, han 
havde kun gået er et halvt år, så ham slog jeg 
let.
I de næste runder kæmpede jeg mod nogle af 
de helt nye, det gik nemt med at vinde.
Nu er jeg nået til finalen. Jeg gik op til Klaus, 
bestyrelsesformanden, ”Hej, ved du hvem jeg 
skal op mod i finalen”, spurgte jeg.
”Hej Ali, lad mig se, hvem der skal kæmpe 
mod dig”, han kiggede i sine papirer, ”Frederik 
Hansen”.
”Nej, nej, ikke Frederik”.
Jeg gik op til madrassen, hvor der var kampe. 
Frederik stod allerede deroppe og grinede sig 
flabede grin.
Så gik kampen i gang, Frederik stod over for 
mig som en livsfarlig fighter, der havde fundet 
sit bytte. Så svingede han benet op til et 
cirkelspark …
Så kan jeg ikke huske mere, og nu ligger jeg 
her helt alene. Nu ved jeg at denne jul bliver et 
mareridt.
Skrevet af Caroline og Astrid 

Ferina
Der var engang en ensom mand. Hans kone var død og han havde en datter på 11 måneder. Han 
havde intet job, han havde ingen penge og han glemte ofte, hvad han hed på grund af sin ensomhed 
og skam. Han kunne ikke forsørge sin datter.
Han hed Egyptus og en dag smilede lykken til ham.
Han gik ned i byen og søgte et job. ”Læge, kirurg – Nej, det er ikke mig”. ”Politiker” – nej, heller 
ikke”. Han gik rundt om hjørnet – ”hov” – der lå en lille butik og der fandt han lykken. 
Der var et skilt, hvor der stod ”Ny bestyrer søges i Antikken”. Der slog det ham, at han ville være 
antikvitetshandler. 
Næste dag ringede han til den gamle bestyrer af Antikken. Han fik jobbet, alt blev lysere for ham, 
han huskede sit navn, han forsørgede sin datter og han fik en masse penge.
11 år og 1 måned senere. Mandens datter hed Farina, hun blev 12 år i dag.
”Vågn op”, sagde Egyptus.
”Åhhh, jeg vågner nu”, sagde Farina.
”Det er din fødselsdag i dag”.
”Ja, ja, jeg vågner nu”, sagde Farina.
20 minutter efter gik Farina ud, hun sagde til sin far, at bare lige ville gå en tur i skoven.
”Hej, hej”, sagde hun, da hun gik ud af døren. Det dryppede lidt fra himlen, det havde regnet om 
natten. Selvom det nu var solskin, dryppede det fra træernes blade. Det var midt i september. Hun 
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gik ind i den dybeste og mørkeste del af skoven. Hun havde aldrig været der før. Hun måtte være 
faret vild.
Hun fandt et gammelt egetræ, som hun kravlede op i. Pludselig kom der et sollys oppe fra himlen. 
Det dykkede ned igennem træerne, ned til præcis det egetræ, som Farina sad i. Hun blev bange.
Men pludselig så hun en skikkelse, hun kunne kun se hovedet, det var en dame med langt brunt hår, 
blå øjne og rød mund. Hun lignede Farina, det syntes hun også selv. Skikkelsen begyndte at tale: 
”Hej, jeg hedder Kirana, jeg ved det kommer pludseligt, men jeg er din mor. Jeg døde ikke uden 
grund. Den gang, du ikke var født var jeg i præcist det egetræ, som du nu sidder i. Jeg faldt ned på 
grund af et jordskælv. Jeg døde ikke der, men jeg røg ned i en revne i jorden og jeg rød lige ned i 
armene på en troldmand. Han sagde, at der ville komme en forbandelse over mig, en der dræber 
mig.
Jeg var nok et år ældre end dig, men jeg blev meget bange og kravlede op af jorden og løb hjem.
Flere år senere fik jeg dig. Da du var 5 måneder gik jeg tur i skoven for at samle gran, men lige 
netop da jeg kom til dette træ, faldt jeg om og døde. Jeg vil ikke have det sker for dig min skat.
Så du må finde et andet træ”.
”Okay, mor”, sagde Farina og fandt hurtigt et nyt træ og kravlede op i det. 
Hun så et smykke – et halssmykke. Det lignede en medaljon. Hun kiggede på den, der stod med en 
flot skrift ”Kirana, datter, Kirana, søn – den, der finder hende bliver hendes ven, bryd forbandelsen 
med et blik, med forstanden, så bliver den væk”.
Hun græd, hvad skulle hun nu gøre, men straks bevægede medaljonen sig og hendes mor kom til 
syne i hel figur. Hun løb ned fra lysglimtet og ned og krammede Farina.
Forbandelsen blev brudt og de levede lykkeligt til deres dages ende.
Skrevet af Sarah

Test – hvilken kage er du?
1 – Hvad laver du i timerne?

a – jeg drømmer da
b – jeg laver mine lektier
c – jeg snakker med de andre

2 – Hvad laver du i frikvartererne?
a – jeg går rundt og drømmer
b – jeg er sammen med mine venner
c – jeg leger, jeg er en engel

3 – Hvad laver du i fritiden?
a – jeg sidder derhjemme og drømmer
b – jeg laver lektier
c – jeg er sammen med vennerne og spiser slik

Fik du flest a’er – du er selvfølgelig en selvglad drømmekage
Fik du flest b’er – du er en sød fan af lektier og en månekage
Fik du flest c’er – du er en hellig sukkergris, som elsker venner og du er en jordbærkage
Skrevet af Camilla
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Femte på Plejehjem
Af Morten Randrup Christensen

Fredag d. 18. december indledte femte klasse skolens juleafslutningsgudstjeneste i Lindehøj Kirke 
med et smukt Luciaoptog.
Det var femte gang i år, at eleverne fra femte spredte julestemning i Herlev Kommune med levende 
lys og Lucia. 
Dels har eleverne gået Lucia og sunget julesange for deres egne familier i skolens sal. Og så har de 
naturligvis også gået Lucia for skolens egne elever.

Men herudover har skolen en mangeårig tradition for at 5. klasse tager ud og glæder beboere på 
nogle af Herlevs plejehjem med Lucia og julesange.
Torsdag 10. december var det Omsorgscenteret, der nød godt af børnenes optræden. Både 
plejehjemmets egne beboere og gæster fra nabohjemmet Lille Birkholm, kunne opleve Luciaoptog, 
julesange og dans i Omsorgscenterets festsal.

- 27 -



5. klasse KLØVERBLADET

Den efterfølgende tirsdag var eleverne ude og gå Lærkegårdscenteret tyndt. Her blev arrangementet 
afsluttet med Luciaoptog og julesange i hjemmets kantine.

Der har været hele seks forskellige Luciabrude under de mange arrangementer. En hård tjans for 
eleverne i femte klasse både m.h.t. træning og optræden. Men når børnene går på juleferie, er det 
med varme julehjerter og en rar fornemmelse af med sang og smil at have spredt livsglæde til del af 
kommunens ældre beboere. Og børnene selv er blevet nogle store oplevelser rigere.   
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7. klasse
Af: Lærke, Amanda, Cecilia, Sofie, Oliver, Patrick og Mathias O.

Amanda:
Vi har valgt at skrive om vores klasse, nemlig 7. klasse. Vi synes at vi for tiden har fået for mange 
lektier for. Vi har haft; Stile, romaner, blækregninger og en stor opgave i historie. Men selvfølgelige 
er 7. kl. et vigtigt år, og det er klart at læren stiller større krav til os nu. 

Cecilia:
Det er hårdt, at gå i syvende men samtidigt dejligt. Der er mange lektier, der skal ordnes og man har 
sjældent tid til vennerne og fritids interesser. Det gør at vi har det svært. Vi vil gerne slippe for 
skolen, og især 7 klasse.
Men jeg har selv flyttet skole hvor der næsten ingen lektier var, og hvis de ikke blev lavet var det 
ligegyldigt. Så det er dejligt at gå på Herlev Privatskole, med lektier hvor lærerne ikke er ligeglade 
med os. Lektierne skal være i orden, ellers bliver det til en eftersidning, og det har jeg/vi godt af. 
Der er også mundtlige årsprøver hvor man sidder alene med to voksne og skal fremlægge for dem, 
og alle har været hamrende nervøse over det. Det gør at vi får øvet os så det bliver nemmere for os 
til den endelige eksamen i gymnasium som skal afgøre vores fremtid. 

Oliver, Sofie og Patrick:
7. kl. er okay. Vi får mange lektier for, men vi når det nu som regel. Vi kommer på okay mange 
ture, som er rigtig sjove. Vi er alle gode venner. Vi har sjovere lærere end sidste år, men timerne er 
stadig kedelige, men sådan er det jo i de her år. Fra 6-7 kl. er et stort spring. Man skal forberede sig 
til mange fremlæggelser, og i 7 kl. er der mere mundtligt end i 6. 
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Lærke:
Vi har det godt som kl. mange har det godt sammen i helhed fungere klassen godt sammen.
Der har været ture som f. eks Østrig og film-x.
Vi har haft 4 nye i dette år inklusiv mig selv. Det er ikke altid nemt at være ny.

Lærke:
Jeg var meget nervøs da jeg startede, jeg kendte ikke nogle som gik der, så derfor var jeg ikke 
forbedret på hvordan de ville tage imod mig. Nu har jeg knap og nap gået her i et halvt år, og det er 
jeg utrolig glad for. Jeg kommer godt ud af det med alle fra klassen plus lærerne. Nu er skole 
dagene pludselig ikke så lange mere.

Houman:
Jeg var rigtig spændt og glad da jeg skulle starte i klassen, alle tog godt imod mig. Lærerne var 
meget flinke og gode til at undervise.

Mathias O:
Da jeg begyndte tog alle godt imod mig. Jeg har fået gode venner, og har næsten været sammen 
med alle drengene fra klassen. Jeg taler næsten med alle pigerne fra klassen.

Simone:
Da jeg startede tog alle godt imod mig. Alle var søde og rare, og jeg har det fint med at gå i klassen.
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Film-X
Vi mødtes på skolen, vi var klar til at tage på Film-X. Da klokken var 9, tog vi bussen, selv om det 
tog en evighed. Endelig ankom vi og gik resten af vejen. Vi fik nogle få instrukser og film tricks, 
inden vi så en film. 
En halv time efter stod vi i øvelokalerne og var klar til at indspille filmene. Efter et par forsøg 
lykkedes det os at få indspillet de tre film. Slottet, Luft Under Hjulene og Den Øde Perron. Nu 
manglede der ”lyd og klip”. Vi gik ind i mini biografen og så de tre film, efter det ventede en god 
mad pakke og en lang vej hjem. Vi syntes, det var en god og spændende tur med mange oplevelser. 

Skrevet af: Jens Frederik, Mathias K, Mark. Anders og Andreas.              

Idrætsdag
Vi var, som traditionstro, nede på Herlev Stadion. Vi havde alle nogle discipliner, og det gik godt. 
Vi vandt klassepokalen, og selvfølgelig vandt vi stafetten. Men turens højdepunkt, var da vi mødte 
nogle  fra  en  af  de  nyes  gamle  klasse.  Da  de  begyndte  at  tale  grimt  om hende,  begyndte  en 
bitchfight. X, flokkens leder, begyndte at spytte på Amanda, og de forfulgte os rundt på boldbanen. 
Ida, som havde en meget lang bluse på og en tennisnederdel med shorts, blev kaldt uartige ting. Vi 
blev frelst, da Mathias O’s storebror kom og pustede sig op, og X blev en lille smule skræmt. Hun 
begyndte at skyde skylden på os, og vi kunne mærke hendes lange øjenvipper vifte imod vores 
ansigter.
Et andet af turens højdepunkter, var da vi løb over boldbanen. Det var sjovt, som altid, at se de 
andres  ansigtsudtryk.  Vi  er  så  heldige  at  vi  har  vundet  alle  de  gange,  vi  har  været  med,  men 
samtidig havde vi haft lidt ondt af de andre, som ikke vandt. Men det er fantastisk at have den 
samme følelse hvert år.  

X er en person, som er anonym.
Skrevet af: Ida, Benedikte, Simone, Rikke, Houman, Samya og Sabrina

Pubertet
Vi har haft lidt undervisning om pubertet. Det er lidt anderledes end normal undervisning.
Der var en mand fra Børns Vilkår, som kom og fortalte lidt om teenagealderen. Han fortalte mange 
gode historier, han havde oplevet gennem Børnetelefonen. Det var dejligt at høre om de problemer, 
som vi synes er store, egentlig bare er små i forhold til  mange andre problemer.  Vi synes, han 
fortalte tingene på en god måde, som gjorde, at vi forstod det, han sagde.
Vi lavede to lege, som var ret gode. Da vi hørte, at han skulle komme og fortælle om pubertet, var 
der mange der fnisede, snakkede og tog det useriøst. Men da han kom, tog alle det seriøst. 
Det første, vi lavede i timen, var at sige alle de ting, der sker i puberteten. Derefter tegnede han det 
på Karla og Magnus, som var vores udstillingsdukker. Bagefter sagde vi ting, som vi havde oplevet 
efter, vi var kommet i teenagealderen. Da vi havde sagt alle tingene, fortalte han om dem. 
Alt i alt var det meget bedre, end vi havde forventet.
Skrevet af

Christina og Frederikke
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Vi har haft besøg af Børns Vilkår. De kom for at fortælle os om at have mod på livet, da vi 
8. klasser nogle gange godt kan have nogle problemer eller tanker, der er svære. Der blev 
fortalt historier, de havde hørt fra børn, der har ringet ind. 
De havde lavet en slags quiz, hvor de stillede spørgsmål, og hvis man havde oplevet det 
skulle man stille sig op. 
Manden, der kom fra Børns Vilkår, hed Jakob. Han var meget åben og forstående. Han 
fortalte for eksempel om en pige, der følte sig meget udenfor i klassen og havde ikke rigtig 
nogen venner, eller nogen at tale med. Hun følte sig meget som en taber, da der var nogle 
andre i klassen, der var mere populære. 
Vi havde også en leg, hvor at man skulle skrive på en lille seddel, hvad man var allermest 
glad for, og så skulle man lægge den i spand. Når alle havde lagt en seddel i spanden, gik 
han klassen rundt, hvor han bad en om at tage en seddel. Så skulle man gætte, hvem der 
havde skrevet sedlen for at se, hvor godt man kender sin klasse. 
Han forklarede også, hvordan børnetelefonen virkede, og om at folk tit ringede derind, hvis 
de har problemer eller brug for en at snakke med, som de ikke kender. Han sagde også, at 
det var svært at komme igennem, da de ikke havde nok telefoner. Man kan også skrive på 
chatten, men der var der også lang venteliste. 
Vi synes i hvert fald, at det var superfedt at høre og tale om at have mod på livet !

Skrevet af: Henriette & Isabella, 8. klasse 

Alkohol og Ung Dialog

Her i 8.klasse er det tid til at snakke om alkohol,  fester og sex.  Vi kender alle til,  at  vores 
klasselærer uddeler papirer, samt fortæller om hans/hendes ungdomsopførsel og andet. 
Jeg mener, at man kan miste lidt respekt for læreren, hvis man hører om alle de dumme ting, de har 
gjort. 
Derfor  havde  vores  matematiklærer  arrangeret,  at  en  mand  fra  Ung  Dialog  skulle  komme  og 
fortælle om alkohol.
Manden fra Ung Dialog brugte hele den første time på at fortælle om rygning; hvordan det skader 
og forskellige myter om rygning.
Vi havde alle mange spørgsmål, som han svarede på hver og et.    
Han brugte resten af tiden på at fortælle om alkohol: Hvordan man kunne få et ordentligt forhold til 
alkohol, hvad der skete, når man havde drukket for meget, samt at man ikke må køre bil, hvis man 
har en promille på 0,8. Han fortalte, at store og små mængder kan skade både krop og sjæl. 
Jeg synes, det var rart, at det var en uddannet inden for dette område, der kom og fortalte. Så det 
ikke var ens lærer, der skulle svare på ens spørgsmål. Der er nogle spørgsmål, man bare ikke har 
lyst  til  at  stille  sin  lærer,  hvilket  vi  nok alle  kender  til.  Der  er  nogle  ting,  der  er  nemmere  at 
diskutere med en fremmed end med en, man kender. 
Skrevet af Olivia, 8.klasse
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Legepladser på Herlevs skoler
Forslag til læserbrev fra Isabella

Jeg har fulgt med i debatten i Herlev Bladet om de dårlige legepladsforhold, der er på Herlevs 
skoler. Jeg er enig i, at vi bør gøre noget ved det. Det er ikke rimeligt, at Herlevs børn skal lege på 
så nedslidte legepladser. Mange af legepladserne er ved at brase sammen – det er næsten med livet 
som indsats at lege.
Jeg synes, der skal gøres noget NU. Jeg opfordrer derfor alle forældre i Herlev til at klage til 
borgmesteren. Hvis borgmesteren får klager fra alle forældrene på én gang, vil han nok indse, at der 
skal gøres noget nu.
Mit råd til alle jer derude er: Skriv en klage, og send den til borgmesteren i næste uge. Så venter vi 
på, hvad der sker. Jeg regner ikke med, at borgmesteren vil svare os hver især, men jeg  regner med 
en kommentar i næste udgave af Herlev Bladet. Vi venter i spænding.
Og mit råd til borgmesteren er, at hvis du savner gode idéer til, hvordan en god legeplads kan se ud, 
så tag at kig ud på Herlev Privatskole. De har byens flotteste legeplads.
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Jul på HP
Af Matthew, Emil M. og Erik

Vi besluttede os for at lave en lille spørgeundersøgelse ang. Julen på HP

Hvad ønsker du dig til jul?

Elisabeth: Jeg ønsker mig en rulamsjakke, tøj, parfume og smykker.

Morten: Jeg ønsker mig overhovedet ikke noget. Det er jo også billigere.

Maria: Jeg kunne godt tænke mig en rejse sydpå. Det kunne være dejligt. Og en bil og smykker.

Lonni: Jeg ville blive glad, hvis jeg fik en samarkandhue, en pels, en røremaskine og måske et par 
gummistøvler. Men mit største ønske er en hund. Helst en, der ikke gør.

Annelise: Powerwalkingstave (hvad det så end er?), smykker, brødrister og gerne et flot 
kvalitetsgulvtæppe.

Jean: Fred på jorden. Det har været mit største ønske, siden jeg var ung. Selvfølgelig også noget 
Marabou, nogle bøger og god musik.

Ilene: Dejlige børn. Hvis ikke jeg havde håbet om dejlige børn i fremtiden, ville jeg ikke være lærer. 
Og så en milliard, gerne kontant. 

Kim H: Bøger. Det er det jeg… plejer at få. Og måske en ny… skjorte, men altså… bøger, det er… 
det, jeg plejer at få.

Kim: Jeg ønsker mig Tiger Woods. Hvad er det? Altså golf til Wii. Og så selvfølgelig en controller til 
Wii. 

Kai: Jeg ønsker mig massevis af bøger. Massevis.

Rikke: Er det en joke. Nej. Øh tøj. Men kommer det her i Kløverbladet? Ja. Jeg ønsker mig 
forskellige praktiske ting. En brødkurv. Ting til køkkenet? Ja, og en bog.

Nina: Ikke noget. Slet ikke noget? Det rager ikke jer  Ah, okay en lysestage. 

Per: En bog. Selvfølgelig også gode, søde børn og en velfungerende 8. klasse.

Hvad var det bedste i 2009?

Kim H: Øh det er svært. En treugers ferie i Grækenland med familien, det var det bedste.

Kai: At Obama blev præsident.

Jean: Det bedste var, at min familie vågnede sunde og raske hver dag.
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Annelise: Det er svært at sige. Der er ikke sket så meget spændende, men det bedste er, at min 
familie er rask.

Hvad har du tænkt dig at gøre bedre/ønske dig i 2010?

Morten: Jeg ønsker mig et sommerhus på solskinsøen Bornholm.

Lonni: Jeg vil gerne være bedre ved børnene. Nå, nej det kan jeg jo ikke!   
 

Klippe- klistredag 

Vores klippe- klistredag var en nice dag!  
Vi lavede en masse flot julepynt, spiste pebernødder og sang med på julesange. Der blev 
lavet  en  rigtig  sej  julenegermand  (som  vi  desværre  ikke  måtte  have  hængende  på 
døren)  flotte  julehjerter,  små  Mgala-børn,  guirlander,  stjerner,  sløjfer,  en  flot,  sej 
mistelten (som blev smidt ud  øv øv øv!) og en flot tegning på tavlen.  Det var rigtigt 
hyggeligt, synes vi. Alle i vores klasse var i rigtigt ”julehumør”, så det gjorde det bare 
endnu mere hyggeligt!  Nogle dansede også rundt om det lille juletræ og tog billeder af 
de mindre børn; meget hyggeligt kan vi godt fortælle jer!   Drengene lavede, som en 
tradition,  deres  elskede  guirlande.  Det  brugte  de  hele  dagen  på,  og  det  tog  endnu 
længere tid at hænge den op. Hold da op, hvor de var dårlige til det!  Muhahaha  Der 
blev også taget en masse gode billeder! MEGET GOD DAG!     
Signe og Camilla 8. Klasse  
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Filmbyen, ”Station Next”

Vi mødte kl. 8.15 på Herlev Station og tog så derfra ind til filmbyen i Avedøre. 
Da vi kom derud, ventede vi i 15 min., og så kom Abelone. Hun var manuskriptforfatter, og hun 
skulle være vores lærer for dagen. 
Det første stykke tid snakkede vi om, hvad der gjorde en film god. Det kunne for eksempel være 
handlingen, at man kunne få sympati med hovedpersonen osv. 
Da vi var færdige med det, var det vores tur til at skrive en historie ud fra et postkort. Først sad vi 
individuelt med det, men senere delte hun os i grupper. Der skulle vi så vælge den idé, vi syntes var 
bedst og arbejde videre med den historie. 
Vi  begyndte  på  nogle  forskellige  trin  inden  for  manuskriptskrivningen.  I  første  trin  skulle  vi 
videreudvikle idéen og finde en overskrift til den. Når vi så havde lavet det, skulle vi fremlægge det 
til de andre. 
Da alle havde fremlagt, gik vi i grupper igen, og så begyndte vi på de næste trin, som var at få 
skrevet ens historie ned. Da vi havde gjort det, skulle de andre høre dem. Vi havde alle fået lavet 
nogle gode historier. 
Derefter så vi nogle film andre, der havde været der ude havde lavet. Det var meget sjovt, at se 
nogle amatørfilm i forhold til det, vi plejer at se. 
Efter vi havde set de to film, tog vi hjem til Herlev station. Vi fik fri kl. 15.30. Alt i alt en hyggelig 
dag, hvor vi lærte noget om manuskripter.

Skrevet af: Christian og Kamma, 9.klasse 
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Station Next

8.15 var hele klassen mødt op på Herlev Station. Vi var meget skræmte og bange, da der stod med 
STORE bogstaver på intra, at vi ikke måtte komme for sent, for så ville vi blive efterladt. Heldigvis 
nåede vi det alle, og vi tog toget ud til Valby station. Her var bussen forsinket, og Elisabeth blev en 
smule stresset. Vi andre tog det nu ikke så tungt. 
Bussen kom endelig, og vi kom sikkert frem til Filmbyen Hvidovre, også kendt som Station Next. 
Der blev vi modtaget af en manuskriptforfatter og skuespiller, som det næste stykke tid forklarede 
os,  hvordan  man  lavede  ”Den  gode  historie”.  Det  var  vist  noget  med  en  god  ide  og  en  god 
sammenhæng. Det næste stykke tid skrev vi nogle historier ud fra forskellige billeder, som vi alle 
fik tildelt  et af hver.  Så gik vi  sammen i grupper og kæmpede for vores historier.  Ud fra dem 
dannede vi et manuskript, som vi fremlagde. Indimellem havde vi pauser, som der var rigeligt brug 
for, da det var meget anstrengende. 
Da vi alle havde fremlagt, så vi nogle film, som eleverne derude havde lavet. Derefter tog vi tilbage 
til Herlev, og så havde vi fri.

Af Patrick Christiansen og Alexander Cvitanich Haugsted, 9. klasse 
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Vinterindtryk på HPVinterindtryk på HP
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