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SKOLEBESTYREREN  KLØVERBLADET 
 

Til samtlige elever og forældre på skolen! 
 
Endnu et skoleår er gået. 
 
Endnu en flok afgangselever er udlært og har sagt farvel til skolen med et flot resultat i bagagen. 
 
Endnu en gang kan jeg se tilbage på et skoleår, fuld af oplevelser og rigtigt mange spændende 
stunder, hvor jeg i det stille har glædet mig over at være i den mest livsbekræftende branche, der 
findes! 
 
Samværet med 229 skønne unger og med et særdeles dygtigt og engageret personale har atter i år 
været en kæmpe fornøjelse og bekræfter hver dag én i,  
 
- at nutidens børn og unge slet ikke er så ringe endda (som de siger i Jylland), 
  
- at en god og synlig opbakning fra forældreside er særdeles vigtig og dermed et væsentligt aktiv på 
   Herlev Privatskole,                                                                             
 
-  at det stadigvæk er muligt at samle et personale på 31 superengagerede personer i et fællesskab 

 og sammen med dem fastholde Herlev Privatskole som en lille og tryg skole med et højt bogligt                      
 niveau, hvor langt, langt størstedelen af børnene dag efter dag viser hensyn og udviser en adfærd,  
 som de fleste andre skoler kun kan misunde os………..! 
                                                                                                                             

Tak til alle i og omkring skolen for endnu et godt skoleår! 
 
Tak til Anders, Christina, Julie og Nini, som alle på forskellig vis har været ansat og har vikarieret 
på skolen i det forgangne skoleår – og som alle skal videre i deres liv! 
 
Skolen siger dem alle en varm tak for en engageret og ihærdig indsats – og I ønskes alle held og 
lykke med jeres fremtidige gerninger. 
 
------------------------------- 
 
Efter en forhåbentlig god, lang, lys og afslappende sommer står skolen så parat igen medio august 
med følgende personalemæssige status:  
 
Vi byder hjerteligt velkommen tilbage efter endt barselsorlov til Rikke Bohart Vincentz og Susanne 
Schütt Madsen. 
 
Maria Ekberg Jensen, som ligeledes er på barsel, kommer tilbage primo november, og Pernille 
Jensen, som er dejlig gravid, går fra primo august og kommer først tilbage i november 2009. 
 
På SFO-området kan vi pr. d. 4. august byde velkommen til vores nye SFO-leder, som hedder Lise 
Brydensholt og er 43 år gammel. 
 
Lise, som er pædagoguddannet og kommer fra en SFO på en anden privatskole nord for 
København, har masser af erfaring med sig og har tidligere varetaget hvervet som SFO-leder, SFO-
souschef samt SFO-gruppeleder. 
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SKOLEBESTYREREN  KLØVERBLADET 
 

Vi ser meget frem til samarbejdet med Lise og byder hende hjerteligt velkommen. 
 
Samme dag, d. 4. august 2008, fratræder Søs dermed sin stilling som SFO-leder – men fortsætter 
heldigvis i den kommende tid som SFO-souschef – og vil efter en indkøringsperiode senere 
fortsætte som assistent i SFO´en i forhåbentlig rigtig lang tid fremover. 
 
Skolen siger hermed Søs en stor, stor, stor tak for 14 forrygende år som SFO-leder på skolen. 
Søs har ydet en formidabel indsats for skolen – og vi er hende dybt taknemmelig for alt, hvad hun 
har gjort for os alle. 
 
Skolen byder i den anledning på en afslappet kop kaffe + lidt sødt til de forældre, der har tid og 
mulighed til det, tirsdag d. 12. august 2008 kl. 9-10 om formiddagen og igen i løbet af 
eftermiddagen samme dag, når I henter jeres børn. 
 
Denne dag vil der dermed være mulighed for over en kop afslappet kaffe at hilse på Lise samt at 
sige ”pænt farvel” til Søs. 
 
----------------------------- 
 
Sluttelig kan jeg meddele, at skolen har ansat 3 af vores gamle elever som årsvikarer i skole- og 
SFO-regi, og vi byder Kathrine Hillersborg, Josefine Lund samt Niels Kjær hjerteligt velkommen! 
 
I håbet om en rigtig god sommer, sendes I alle 
 
mange venlige hilsner 
 
Per Simonsen 
Skolebestyrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Til forskoleklassen august 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 er 
alt optaget. 
Optagelse på venteliste kan finde sted. 
Indskrivning til forskoleklassen august 2014 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 
 

1. klasse har tegnet nogle tegninger fra deres hyttetur. De har bl.a. tegnet da de var på stranden, 
vores hjemmelavede burgere og noget fra naturen som vi nød så meget. 
 

 
 

 

 

Der var hjemmelavede 
1. klasses burgere – uhmm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Strandløveflokken i aktion..
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1. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

 

 

 
 
 
 

 

EN NATUR DER DUR...
JO DET VAR VIST EN DEJLIG TUR! 
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2. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Vi har været på hyttetur og har skrevet historier og har skrevet om frikvarteret 
 
 
 
Hunden Snuppi  
Af Sarah og Lena 
Der var en gang en hund, der hed Snuppi. Den havde ingen ejer. Den boede i en kasse i et hjørne af 
byen. Det regnede tit og Snuppi var næsten ved at dø af sult, for det var ikke hver dag, den fik mad. 
En dag var der en pige, der hed Ida, som så den stakkels hund. Hun løb hen til den og klappede den 
på hovedet. Snuppi syntes, at Ida var så sød.  
Ida gik hjem, men Snuppi gik efter hende. Så blev hun nødt til at tage den med hjem og fodre den. 
Så sagde hun det til sin tømrerfarfar. Han var så sød og hjalp hende med at bygge et hundehus. Det 
var pænt af hendes farfar.  
Pigen spurgte, om farfar ville hjælpe med at hente Snuppi. 
Ja, selvfølgelig vil jeg det, sagde farfar. Og pas nu godt på ham. 
Ja, ja, sagde Ida, han kan bo hos mig. 
Og så endte det godt. 
 
 
 
Kaka blev verdens bedste spiller 
Af Jeppe og Niclas 
Vi er til prisuddelingen, hvor verdens 3 bedste spillere bliver udnævnt. 
Der står P. Kluivert og F.Beckenbauer.  
Kluivert udnævner verdens 3. bedste spiller. Og det er C. Ronaldo. 
Beckenbauer udnævner verdens 2. bedste spiller og det er Messi. 
Sammen udnævner de verdens bedste spiller, og det er Kaka – uhbuh uhbuh. 
Vi hører, at Kaka snakker i telefon med en kendt TV-producer John Gyterson, som vil have Kaka 
med i sit TV-program – Hannah Montana, hvor han skal vise nogle fodboldtricks og så reklamere 
for Hannah Montana. 
Så skulle han til stor gallamiddag, hvor blandt andet de 3 store High School Musical stjerner Zac 
Efron, Vanessa Anna Hudgens og Ashley Tisdale kom. 
På menuen var det farseret fåretunge og fårehjerne og brune kartofler og skysovs med frikadeller. 
Børnene fik chips, pizza, lasagne, fiskefilet med pomme fritter og ketchup og remoulade og 2 
citronstykker. Til dessert kunne børnene vælge mellem en 2 meter lang pandekage eller en isvaffel, 
hvor man selv kunne bestemme, hvor mange iskugler, der skulle i. Der var 27 kugler med 4 
flødeboller. Vaflen var 90 cm høj og den var 20 cm lang og der var et chokoladesugerør på 30 cm. 
Nede i bunden gemte der sig 140.000 $. 
Tilbage til fodbold. 
Barcelona vil købe Kaka for 100.000.000 Euro og vil give Valdes og Zambrotta og Ronaldinho til 
AC Milan. 
Slut på sporten. 
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2. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Om hytteturen 
Af Magnus og Jacob  
Vi kørte til togstationen og tog S-toget til 
Farum og tog bussen til stoppestedet. Vi 
gik ind i skoven og så spiste vi frokost. 
Efter frokost pakkede vi ud. Vi spillede 
Gameboy og legede ”dem der rør den 
sidst” oppe på taget af et lille hus. Vi 
brændte os på brændenælder og vi gik 7 
km i skoven. Vi legede på bakkerne og 
vi fandt kalk. Magnus faldt ned fra et 
stort træ og det gjorde ondt. Vi så en 
bilbiograf. Vi så en kæmpestor fiskesø 
og så gik vi hjem. 
Vi fik aftensmad og det var pizza og vi 
spiste rigtig meget. Til dessert fik vi kiks 
og kage. 
Pigerne holdt en fest. Drengene lavede 
bål og brændte pinde og skrev ildskrift på sten. Vi spiste vi

 
 

Så skulle vi i seng, klokken var 21 og vi kunne ikke sove, m
Vi vågnede kl. 6 og så sagde Kai, at vi skulle sove til kl. 7 
ikke. 
Så skulle vi have morgenmad og så skulle vi hjem. 
 

 

  
Vi tog bus fra skolen 
ngummier og baconchips. 
en lå og fjollede. 

og vi skulle tie stille. Men det kunne vi 
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2. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

På hytteturen 

 
Vi boede i 4 værelser med køjer 

Af Jais og Rasmus 
Drengene lavede bål på hytteturen. Vi fik 
pizza til aftensmad og Jais og Magnus havde 
guf med. Drengene legede ”den der rør den 
sidst” og det var sjovt. Jonathans bold blev 
væk og det var synd for Jonathan. Vi skulle 
lede efter den, men vi fandt den ikke. 
Vi legede også pigerne efter drengene. 
Jais var oppe på taget og hente bolde og vi 
gik en lang tur og Magnus faldt ned fra et træ 
og vi fandt kalk. 
 
 
 

 

  

 
På hyttetur 
Det tog os en halv time at køre i bus og tog og 
bus og gå. 
Da vi kom til hytten fik vi et værelse. Der var to 
pigeværelser og 2 drengeværelser. 
Pigerne havde fest og drengene lavede bål. Vi 
fik slik, drengene fik chips. 
Vi lavede stoledans til festen og vi dansede og 
dansede og så skulle vi sove. 
Vi vågnede kl. 5, Så fik vi morgenmad og så 
skulle vi hjem. 
Skrevet af Frederikke, Louise, Natasha og Freja. 
 
 

 

 
 
Jais hentede bolde oppe på taget
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2. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

 

 
Vi fik pizza til aftensmad og vi spiste udenfor Vi legede på den store grund 

 

Da vi var på hyttetur. 
Mest af Danial suppleret af Benjamin og Jonathan  
Vi for vild i skoven og vi legede ”den der rør den sidst”. Vi spillede Gameboy og så blev Jonathans 
bold væk og vi ledte efter den og så så vi 2 heste. 
Da vi spillede ”den der rør den sidst” faldt Benjamin ned fra taget af det lille hus. 
Vi spiste Kais pizza til aftensmad og så spiste vi slik og vi lavede bål. 
 
I frikvarteret 

 

Af Camilla og Erica 
Når klokken ringer løber vi ud i skoven. Vi løber 
først i det våde græs og så løber vi igennem 
træerne og så er vi der. 
Vi ser noget stof og begynder at tænke. Så får 
Camilla en ide. 
Jeg har det, siger Camilla. Vi bygger en 
hængekøje. 
Så siger Erica: Nej 2 – en til dig og en til mig. 
Så siger Sarah: Jeg behøver ikke at få en. 
OK, siger Camilla. Så går vi i gang. 
OK, siger Sarah og Erica. 
Først tager Camilla noget stof og begynder at 
binde stoffet fast, først til den ene side og så til 
den anden side. 
Så siger Camilla: Jeg vil gerne prøve den af. 
OK, siger Erica. 
Nu prøver Camilla den af, hun ryger ikke ned. 
Kom på, siger Camilla. 
OK, siger Erica. Og så sætter hun sig op på den. 
Den virker, siger Erica. Og nu lægger de sig ned. 
Booooom, siger det. Så røg Camilla ned. 
Aaaaaaaaaaaaaav, råber Camilla. 
Ha ha, så kan du lære det, siger Erica. 
Så griner de, hi hi hi hi hi. 
 
 

 

  
Drengene lavede bål og hyggede sig om bålet
 

Vi spiste også morgenmad udenfor
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2. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Turen til Hollywood 
Af Astrid og Caroline, tegninger af Kristina og Katrine 
Mary, hvor har du lagt min tandbørste?, skreg Sarah. 
De stod midt i lejligheden og var ved at pakke. 
Sarah, sig til din dumme køter, at den skal lade være 
med at gå i vejen for mig. 
Skynd dig nu lidt Mary, vi skal være i lufthavnen om en 
time. 
Ja, ja. Har du bestilt limousinen? 
Nej, det sagde du ikke, at jeg skulle gøre. 
Altså, fint. Så gør jeg det bare. 
Mary, limoen holder nede i gården, skynd dig nu. 
Ja, ja, jeg er på vej. 
Aaahh, den kører nu, skreg Sarah. 
Så må vi tage bussen, råbte Mary, Skynd dig, den kører 
om 2 minutter. 
De sætter sig ind i bussen. 

Aaahh, der er kommet 
en plet på min kjole, 
råbte Mary. 

 

 
De tjekker ind og går ind i flyet. 
Jeg troede, vi skulle flyve på business class. 
Velkommen, siger de i højttaleren, tak fordi de valgte SAS. 
3 timer efter lander de. 
Jeg troede, vi skulle flyve i 6 timer, siger Sarah. 
Da de kommer ud af flyet opdager de, at de er i Italien. 
Mary vi er slet ikke kommet til Hollywood. Vi er kommet til Italien. 
Kom Sarah, vi tager den bus. 
De står af ved endestationen og nu står de på et bjerg i Alperne. 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Den Ensomme ælling 
Af Emily og Amalie 
Der var engang en ælling og dens mor. De skulle ned til søen og finde noget mad. Ællingen 
dykkede ned og da den kom op kunne den ikke finde sin mor. Den blev ked af det. Der kom en ræv 
og skulle lige til at spise den, men så kom der en jæger og skød ræven, så ællingen nåede væk bag 
høet. Der sad den hele natten. Det var mørkt og koldt. Næste morgen gik den væk. Den så en lille 
sø. Den gik hen til søen og hoppede i og svømmede rundt i en halv time og så kom der flere ænder. 
Der var en af ænderne, som han kunne kende. Det var hans mor og sådan fandt de hinanden igen. 
De levede lykkeligt til deres dages ende. Slut 
 
Drengen der kom til slikverdenen 
Af Helena-Celine, Sigrid og Caroline B. 
Der var engang en dreng, der hed 
Nicolai. Han havde ikke ret mange 
venner og han var ret tynd. Men en 
dag skete der noget. Under hans 
skab var der noget som forandrede 
hans liv for altid. Der var en lem. 
Han åbnede lemmen og kiggede 
ned, og der så han noget underligt. 
Det han så var chokolademuffins, 
der dansede, chipsposer der 
spillede bold med et bolsje og så 
kom en kæmpestor kagemand der 
sagde: Velkommen Nicolai. Så 
sagde Nicolai: Hvordan ved du 
hvad jeg hedder? Kagemanden 
svarede: Jeg gættede bare. Så kom 
der en lille muffin og sagde: Han 
er god til gætteleg. Så gik Nicolai 
med kagemanden hjem. Han 
boede i slot der var lavet af sukker, 
bolsjer og taget var lavet af 
pandekager. Stien de gik på var 
lavet af sukker. De gik et pænt 
stykke tid, men så kunne de skimte 
slottet i det fjerne. De kom tættere 
og tættere på og så delte vejen sig i 
to. Den ene gik til slottet og den 
anden gik til dalen. I vejkanten sad 
to slikkepinde og spillede dam. 
Den ene sad og så meget nervøs 
ud over dens træk. Den anden 
derimod sad og så meget glad ud. Som
Så sagde kagemanden: Farvel, Nicolai
Så vågnede Nicolai. Havde det hele ba
 

 

 om den var ved at vinde. 
!  
re været en drøm??? 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Den blå drage 
Af Cecilie B. og Nicoline  
Der var engang et lille æg. Det var blåt med små lyserøde pletter på. Det lå på et stort bjerg. Rundt 
omkring lå fugleskeletter og andre døde dyr. 
I reden lå der andre æg som det første. Det var drageæg. 
Så kom drageæg. Så kom dragemoren for at se til sine æg. Hun var stor og grøn med gyldne skæl. 
Så kom faren flyvende med en død fugl i munden. Pludselig hørte de noget. Det var et æg der 
knækkede og et til og et til. Til sidst var der kun et tilbage. De små drageunger var grønne med lilla 
skæl. Næste dag knækkede det sidste æg. Der kom en lille drage ud. Den var blå. 
Faren fløj ud efter føde til ungerne, men den blå unge ville ikke have maden. Moren fløj ud efter 
noget andet, men den blå unge faldt ud af reden i mellemtiden. 
Den var helt bevidstløs. Da den vågnede, synes den at den lå på noget blødt og varmt. Det var en 
pude, men der var noget mærkeligt ved den. Det var en dreng og en pige. Dragen havde noget 
mærkeligt omkring den ene vinge. 
Næste dag kom en dyrlæge på den blå drages vinge. Den var ikke brækket mere, så I skal slippe den 
løs igen, sagde han. 
Det gjorde de så, og den blå drage fandt sine forældre igen. 
 
Pigen der var syg og skør 
Af Mona, Sofie, Caroline J. 
Der var engang en pige. Hun hed Bannani. Hun elskede gulerødder. En dag skød hun en bold op i 
luften så den landede på et tag. Hun kravlede op på taget, men pludselig faldt hun ned. Så var der en 
dame, der gik ud fra døren. Hun skreg!! Hun ringede 112 rigtig hurtigt. Hun var helt væk et år, men 
da hun vågnede, var hun blevet skør. Hun slog på lægerne og andre folk. De prøver at fange hende, 
men hun slipper væk. Hun var løbet til byen for at stjæle gulerødder. Hun var jo blevet skør. De 
fandt hende et par uger efter ude i den mørke skov på en træstamme. De tog hende op på hospitalet. 
Der skulle hun ligge en uge og da der var gået en uge skulle hun opereres så hun kunne blive 
normal igen, men det blev hun ikke. Hun blev bare mere skør. Hun dræbte 7 læger og en mand. Hun 
dræbte også sig selv og hun blev begravet sammen med de andre. 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Vi har valgt at skrive om nogle af vores yndlings-fodboldspillere 
Af Mathias G, Andreas, John, Mathias S, Morten og Christian 
Daniel Agger: Han spiller i Liverpool og på landsholdet. Han kommer fra DK og spiller forsvar. 
Han har fødselsdag d, 12. december. 
 
C. Ronaldo: Han spiller i Manchester Unitet og han spiller midtbane samt er på landsholdet for 
Portugal. Han har fødselsdag d. 25. februar. 
 
Nani: Han spiller for Manchester Unitet. Han spiller midtbane. 
 
Christian Poulsen: Spiller i Sevilla og på det danske landshold. Han er midtbanespiller. 
 
Thomas Kallenberg: Han spiller på landsholdet samt i Axser. Han spiller midtbane. 
 
Den fantastiske rumrejse 
Af Louise L. 
Hele 3. klasse kedede sig, men så spurgte Ilene: Skal vi ikke tage på tur? Det vækkede hele klassen. 
så spurgte Emma så: Hvor skal vi hen? 
Hvor vil I hen? 
Klassen tøvede men så sagde Masha: Skal vi ikke tage til Bagsværd Svømmehal? 
Nej, sagde Amalie. Vi skal tage til Rhianna koncert, basta! 
Nej, nej. Vi skal se fodboldkamp. Brøndby spiller råbte Mathias S. 
Så begyndte hele klassen at råbe op. Nogle vi i Tivoli. Men så spurgte Mathias G: Skal vi ikke tage 
på rumrejse til Saturn? 
Jaaaaaaa, råbte alle i klassen. 
En time senere gik de ind i raketten, men så så Cecilie B en kat og gik over for at ae den. Den var 
fej, for den flængede hendes strube op så hun døde. 
Nu begynder det. Vores rejse er begyndt, sagde Ilene. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. jubiiii hylede klassen. nu var de i rummet, hvor man kunne se 
stjernerne og foran dem var jordens måne. Men der skulle de ikke lande. Det var så fantastisk.  
Hey, sagde Morten. Jeg vil ud. Han gik ud sammen med Emily. Men de glemte helt glaskuglen til 
hovedet, så de blev helt stille med åben mund og det samme gjorde læreren og resten af klassen. 
Den kloge Helena-Celine tog rumtøj på og gav tegn til resten af klassen at de andre var døde. Der 
kom et stjerneskud og ramte hende så hun også døde. 
Øhh, er det helt normalt for en 3. klasse? Indvendte Andreas. 
En time gik og 3 rummænd kom ind for at invadere det, men det kunne de ikke for Sigrid gik amok 
på dem. Pludselig hørte de Ilene skrige på hjælp for en af mændene havde taget Ilene under armen 
og i den anden havde han Mona. En anden rummand havde dræbt Emma og Sofie. Han havde 
Camilla og John under armen. Men så løb de ud af rumskibet i en fart. 
Så begyndte Masha at græde pga. at de havde taget Ilene. De andre kunne ikke holde det ud, så de 
lukkede hende ud af rumskibet, så hun døde.  
Endelig landede de på planeten og så gik Caroline J og Louise V først ud også kom Cecilie C og 
Christian ud efterfulgt af sigrid og Amalie og resten af de tilbageværende. De begyndte at lege et-
tag-fat, men Amalie faldt og brækkede nakken så hun døde og det samme skete for Andreas. Det 
lod ingen dog mærke til, så resten af drengene spillede bare fodbold, men de vidste bare ikke hvem 
de skulle spille med, men så så Christian en bold, som han sparkede til. Den forvandlede sig til et 
giga-monster og åd alle undtagen Mathias G og Sigrid. Så lød der et hyl bag dem. Det var Louise L, 
Nicoline og Cecilie C og efter et minuts hyl og lykønskninger til hinanden løb de ind i rumskibet. 
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3. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Da de kom tilbage så de at Sigrid kastede op og var besvimet. Da hun vågnede igen havde hun et 
minut tilbage at leve i også døde hun. Nicolines oldefar var også død så hun græd sig ihjel. Mathias 
G gik til fodbold og fik en bold i hovedet og maven og faldt død om på plænen. ”Trist død sagde 
nogle andre fra fodboldholdet. Louise L kørte i bil med sine forældre, men så kørte en lastbil ind i 
dem så alle døde. 
Cecilie C skulle flytte til Afrika men der blev hun stukket af en malariamyg og døde en trist og 
uretfærdig død ligesom de andre fra klassen. 
 
Skibbruddet 
Af Masha og Cæcilie A. 
Det var nat og Kira var på forretningsrejse. De sejler på Stillehavet. Det begyndte at regne og 
derefter tordne og så……. Der er brand!!!! Redningsbådene skal sænkes!! Man kan høre skrig og på 
dækket kan man kun se døde mennesker med brand i. Kira kaster sig ud på en rejsekuffert som flød 
på havet. Hun ligger helt bevidstløs på kufferten. Hun rører sig ikke. 
To dage senere ligger hun på stranden med kufferten under sig. Der var en masse bøger 2 poser og 
en masse plads. Man bliver sulten af sådanne ting. Der er jo ikke andet for end at prøve at få nogle 
kokosnødder så man kan få noget at spise. 
Om natten kom nogle orangutanger hen og puslede rundt. De tog alt maden som var samlet og de 
blev der skam til Kira vågnede. Hvad er der sket her? råbte Kira. 
En flok landsbybeboere kommer hen til hende og siger at de er meget kede af det med aberne. 
Hun spurgte om hun ikke kunne bo med dem indtil hun blev reddet. 
Du skal bestå 3 prøver for ar blive landsbybeboer, siger høvdingen. En ung mand kommer hen og 
siger til hende. De tre prøver går ud på at du nr. 1 skal drikke vulkansaft nr. 2 du skal danse limbo 
nr. 3 du skal danse på kul. 
Kira går med dem ned til landsbyen og går straks i gang med prøverne. Høvdingens kone går i gang 
med at blande saften fra en vulkan. Det er varmt, det er varmt! Siger Kira da hun drikker det. 
Den unge mand sætter limboen ned og Kira klarer også det det på 2. forsøg. Hun klarer også 
kulprøven. Så nu er hun medlem. En brummen kommer tættere og tættere på. Det er et fly, men 
Kira beslutter sig for at blive. Hun kan ikke tage af sted. Flyveren flyver igen og Kira bliver. 
Skibsbruddet viste sig at være en god ting! 
 
Da vi var små 
Cecilie C: Da jeg var lille, var mine forældre, storebror og jeg på skovtur i skoven. Lige pludselig 
skulle jeg tisse. Så jeg gik hen bag et træ og tissede. Da jeg var færdig så sagde min mor at jeg 
skulle have bukserne på igen men det ville jeg ikke. 
 
Louise V: Da jeg var lille skulle vi til Frankrig. Da vi ankom, sagde min mor og far at jeg ikke 
måtte røre ved kaktusserne. Hvad tror I så jeg gjorde? Jeg rørte selvfølgelig ved kaktusserne også 
havde jeg blod ud over hele hånden. 
 
Emma: Da jeg var lille boede jeg i København også skulle jeg på potten. Jeg nåede det ikke, men 
jeg ville ikke have at mine forældre skulle vide noget om det også tog jeg alt toiletpapiret ud over 
det hele også i badekarret. Så kom mim mor og far og så det og de grinede bare så meget. Så 
grinede jeg også. 
 
Camilla: Da jeg gik i forskolen var vi på tur og senere skulle vi overnatte i det hvide hus. Jeg kunne 
ikke finde min sovepose da vi skulle sove. Så fik vi den ud, men så kunne vi ikke finde et sted at 
sove. 
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Pokalmestre, Danmarksmester, verdensmester og skolemestre 
Af Morten Randrup Christensen 
 
Her på HP er vi ikke bare leveringsdygtige i flittige og dygtige skoleelever. Ind imellem er der også 
nogle af vores børn, der gør det fremragende inden for sportsverdenen, hvilket vi nok ikke kan tage 
æren for. 
 
Badmintonmester 
 
Frederikke fra 5. klasse forstår virkelig at svinge en 
badmintonketsjer. I storbededagsferien blev Frederikke og 
makkeren Cathrine Damgaard Danmarksmestre i pigedouble med 
den lille fjerbold. Mesterskaberne blev spillet i Vejen i det jyske, 
og efterfølgende kunne Frederikke også smykke sig med en 
bronzemedalje, da hun blev nummer tre i single. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karatechamp 
 
Og så vendte Patrick C. fra 7. klasse såmænd hjem som verdensmester efter at have finalebesejret 
en sydafrikaner 3-0 ved verdensmesterskaberne i karate i England. 
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Pokalvindere 
 
Inden for fodboldverdenen havde Mathias S., Mathias G., Christian, Morten og Andreas alle fra 3. 
klasse samt Benjamin og Rasmus fra 2. klasse de helt store smil fremme efter finalerunden ved 
Herlev Kommunes SFO-cup torsdag d. 17. april. Ikke alene havde det stærke hold som de eneste fra 
Herlev Privatskole kæmpet sig i finalerunden, men efter 1-1 i sidste kamp mod Engen med holdets 
Benjamin som målscorer, kunne drengene oven i købet lade sig kåre som årets vindere af årets 
SFO-cup for 3. klasserne, da de tre øvrige finalerundekampe alle var endt med HP-sejre på hhv.: 2-
0, 3-0 og 2-0. 
 
Fra venstre bageste række: Andreas, Christian, Mathias G., Morten  
– forrest Benjamin (med pokal) og Rasmus.  
 

 
 
Mathias S. mangler på billederne, da han desværre var syg under fotosessionen.  
 
 
 
Se de øvrige fotos i forældreintra 
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Idrætsdagsmestre 
 
Og skolens sportslige succes fortsatte ved skolernes idrætsdag d. 15. maj for 3.-6. klasse, hvor 
eleverne kom syngende hjem fra Herlev Stadion efter at have sat de andre deltagende skoler på 
plads for tiende gang i træk. 3., 4. og 5. klasse løb oven i købet med klassepokalerne som de bedste 
klasser på klassetrinnet.  
 
 

 

 

 
 
Elever fra Herlev Privatskole i sportslige opgør med elever fra Billums Privatskole, Gladsaxe 
Privatskole, Kaptajn Johnsen og Frederik Barfod. 
 
Se farveudgaven af Kløverbladet på www.herlevprivatskole.dk og se alle billederne fra arrangementet på Forældreintra 

 

 - 23 - 



NIELS JØRN FOGH   KLØVERBLADET 
 

                                                                      Herlev den 26. marts 2008

  

Rapport fra Herlev Privatskoles tilsynsførende
  

Rapporten denne gang falder i tre dele. Første del bliver kommentarer til 9. klasses projektopgaver. 
Anden del rummer en gennemgang af det traditionelle besøg i tre af skolens klasser med efterfølgende 
samtale med skolens bestyrer, souschef og de involverede lærere. Tredje del bliver et par personlige 
tanker om livet på Herlev Privatskole (HP). 
  
Projektopgaver i 9. klasse
Mandag den 10. december 2007 tilbragte jeg en spændende formiddag på HP, hvor jeg sad og lyttede til 
syv fremlæggelser. Årets tema var, ”Vi undrer os over…!” Et godt tema som hjalp eleverne til at dykke 
ned i forskellige spørgsmål, der optager dem. Temaet giver også mulighed for en personlig vinkling på 
projektopgaven. 
  
Jeg hørte i løbet af formiddagen om diktatur, dyremishandling, religion, CO2, Ungdomshuset, tsunamien 
julen 2004 og racisme. De fleste havde arbejdet sammen to og to, men der var også enkelte elever, som 
havde været alene om projektopgaven. 
  
Som sædvanlig var det spændende og opløftende at se og høre, hvordan eleverne havde arbejdet med 
deres emne. Stort set alle de fremlæggelser jeg overværede, benyttede sig af Power Point. Generelt 
behersker de mediet godt, selv om der også var nogle få tekniske problemer undervejs.  
  
Det er tydeligt, at Internettet benyttes flittigt i forbindelse med udarbejdelsen af projektopgaven. Herfra 
downloades filmklip, billeder og statistikker. Efterfølgende tænkte jeg, om man ikke kan miste noget af 
det personlige ved i så høj grad at bruge Internettet? Især var jeg kritisk over for projektopgaven om 
dyremishandling, hvor vi så masser af billeder af sårede og syge dyr. Måske skyldes det, at jeg er vokset op 
på landet og derfor har en tendens til at se sagen fra landmandens synspunkt. Men jeg kunne ikke sige mig 
fri for at sidde tilbage med en fornemmelse af, at set fra elevernes synsfelt, mangler folk der opdrætter 
svin en total forståelse for dyrenes velfærd. Opgavens konklusion lød dag også: ”Dyr bliver behandlet som 
maskiner. Dyr bliver brugt så længe, de er lønsomme!” Jeg føler mig overbevist om, at dette ikke er hele 
sandheden. Måske ville projektet ha’ vundet ved et besøg hos en svinebonde? 

  
Generelt vil jeg altså opfordre til, at eleverne i forbindelse med projektopgaverne opmuntres til ikke blot 
at søge oplysningerne på nettet, men opsøger konkrete mennesker, som har en personlig vinkel på emnet.  
  
Jeg ved, at jeg i omtalen af dyremishandling let kommer til at lyde som en forurettet landmandssøn. Men 
jeg har faktisk samme indvending i forbindelse med nogle af de andre opgaver. Projektopgaverne var 
gode, men jeg vil opfordre eleverne til ikke blot at samle fakta, men opsøge folk der har skoen på. I 
forbindelse med årets projektopgaver havde der været rig mulighed for dette. Måske kunne man ha’ 
fundet en bruger af Ungdomshuset og en nabo til Ungdomshuset? Eller man kunne ha’ fundet frem til en af 
de 17500 danskere som er engagerede i Greenpeace?  
  
Tak fordi jeg må være en flue på væggen i forbindelse med projektopgaverne. Jeg får selv en masse ud af 
det. Godt at se eleverne i rollen som seriøse – og nogle gange nervøse! – formidlere.  
  
Besøg i klasserne og samtale med skolebestyrer, souschef og lærere
  
Tirsdag den 26. februar 2008 var dagen for det ordinære besøg i udvalgte klasser. Selv om det var en 
tirsdag, var dagens begyndelse præget af ”mandagsmorgen-stemning”. Lørdagen før havde der nemlig 

 

 - 24 - 



NIELS JØRN FOGH   KLØVERBLADET 
 

været skolefest. Dertil kom, at mit besøg på skolen resulterede i, at der var byttet lidt om på skemaet. 
Der bliver virkelig taget hensyn til den tilsynsførende! Tak for det! Men da vi først kom i gang, gik det hele 
fint.  
  
I første time var jeg sammen med Morten Randrup og 1. klasse i engelsk. Eleverne var tydeligvis glade for 
skolefesten. En sagde, ”at det var godt teater”. Det er dejligt at være med i en 1. klasse og erfare deres 
glæde ved at lære nyt. Jeg sidder altid og ønsker, at vi gennem hele livet må bevare glæden ved at lære 
nyt.  
  
Mortens undervisningsform i engelsk er meget interaktiv. Børnene synger og taler meget i kor. Men han 
sikrer sig også, at den enkelte er med. Den interaktive undervisningsform lægger op til uro, men Morten 
vidste, hvad han gjorde.  
  
I enhver klasse er der naturligvis børn, der kræver særlig opmærksomhed. I forlængelse af undervisningen 
i 1. klasse spurgte jeg, om man på HP nogle gange sætter en hjælpelærer på. Det gør man ikke. 
Begrundelsen er, at det er der ikke ressourcer til. Jeg kender ikke baggrunden for denne beslutning, men 
den kan vel betyde, at man må tage afsked med elever, som ellers er glade for at gå på skolen? 

  
I næste time slog jeg følge med Kim Goderum, som skulle undervise 7. klasse i matematik. Jeg har flere 
gange gjort Per Simonsen opmærksom på, at når det gælder matematik, er jeg ikke nogen særlig 
kompetent tilsynsførende. Dagens tema var cirkeldiagram. Jeg skal ikke gå i detaljer, men jeg forstod vist 
det meste. Jeg bemærkede den store tillid, der var mellem lærer og elever. Kim var ikke blot 
matematiklærer, men sagde også et par trøstende ord til en elev, som havde det svært netop den dag.  
  
Jeg lagde mærke til, at nogle af eleverne i 7. klasse er meget optaget af, hvad der kræves af dem i en 
eksamenssituation. Ved den efterfølgende samtale blev jeg gjort bekendt med, at på HP må man først 
bruge lommeregner fra 8. klasse. Det skyldes med Per Simonsens ord: ”Hos os lærer vi børnene at regne!” 
Denne holdning skinnede også tydeligt igennem i timen, hvor læreren på et tidspunkt gjorde det klart, at 
det ikke blot er det færdige resultat, der skal fremgå af opgaven. Det skal også fremgå, hvordan eleven 
har fundet frem til løsningen. Godt, når der er sammenhæng mellem skolens overordnede værdi og den 
vejledning, der bliver givet i klassen. 
  
Dagens tredje time blev dansk i 3. klasse sammen med Ilene Brohus. Her er der tale om en rigtig 
pigeklasse. Der er kun 6 drenge i klassen. Jeg fornemmede en god trivsel i klassen. En af eleverne havde 
således lige vundet en hiphop medalje. I den forbindelse foreslog en anden, at hele klassen skulle give 
vinderen en hånd. Dejligt når man kan glæde sig sammen og fejre hinandens sejre. Jeg fik i øvrigt indtryk 
af, at sport spiller en central rolle for mange i 3. klasse. 

  
Dagens undervisning handlede om navneordene og deres bøjning. Jeg fik indtryk af, at stort set alle 
eleverne havde forstået, hvad det drejer sig om. De arbejdede godt med stoffet! Kunne de ikke finde ud 
af det, spurgte de deres lærer om hjælp og vejledning. 
  
Sammenfattende må jeg endnu engang konstatere, at der i klasserne er et godt og trygt læringsmiljø, 
samt at der arbejdes godt med stoffet. 
  
Ved en efterfølgende samtale med skolebestyrer, souschef og de implicerede lærere talte vi blandt andet 
om tabelkørekort, eksamensfokus, trafiksikkerhed og regler. Jeg fik svar på mine spørgsmål.  
  
Vi talte også om skolens miljø. Jeg møder jo hvert år skolen til gudstjeneste i Lindehøj Kirke den sidste 
skoledag før jul. Sammen med kirkens øvrige personale er jeg forundret over, at så mange elever kan 
sidde så stille i så lang tid. Samtidig har jeg også en fornemmelse af, at eleverne i dag har fået lidt friere 
tøjler end tidligere. Flere gav i samtalen udtryk for det samme. En sagde: ”Eleverne tør mere i dag”. En 
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anden konstaterede, at skolens miljø i dag ”er venligere end for 15 år siden” . Når det er sagt, fornemmer 
jeg stadig, at på Herlev Privatskole er det stadig lærerne, der sidder på kuskesædet.  
  
Jeg fik også en snak med Per Simonsen om udskiftninger i lærerstaben. Han beklagede, at der sker 
udskiftninger. Det er ekstra uheldigt, når det nogle gange går ud over bestemte klasser. Men sådan er 
livet. Også lærere føder børn, går på barsel, rykker teltpælene op og flytter andre steder hen. I samtalen 
opfordrede Per Simonsen i øvrigt til, at berørte forældre tager direkte kontakt til skolen for en åben 
drøftelse af de problemer, der eventuelt måtte opstå.  
  
Vi fik også en snak om nedlæggelsen af 10 klasse. På skolens hjemmeside kaldes nedlæggelsen et resultat 
af et ”succesproblem”, idet mange af skolens elever går i gymnasiet fra 9. klasse. Per Simonsen gjorde det 
klart, at han altid har været en varm tilhænger af 10. klasse. På den anden side må han også konstatere, 
at det er svært at få en 10. klasse til at fungere, når næsten alle i klassen er unge, der ikke tidligere har 
gået på HP. I den nuværende 9. klasse er der 3 elever, der ønsker at fortsætte i 10. klasse. De kommer til 
at gå på Gladsaxe Privatskole. 

  
Med hensyn til karaktererne er der grund til at glæde sig over, at HP ligger på en 15. plads. Nej, det er 
ikke ud af 16 skoler, men ud af 1600 skoler! Et stort tillykke med det flotte resultat.  
  
Jeg vil blot kommentere en enkelt karakter. Nemlig i det, der vist heder ”Dansk læsning”. Her er 
staveprøven blevet udvidet med læsefærdigheder. Den nye prøveform har medført et fald i 
karaktergennemsnittet. Det gælder vist for alle skoler og siger vel bare noget om, at eleverne skal vænne 
sig til den nye prøveform. Men alt dette kan Per Simonsen forklare meget bedre end jeg. Jeg vil blot 
konkludere, at både undervisning og karakterer fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Det må vist betyde, at HP har bestået!! 

  
Personlige tanker om livet på Herlev Privatskole
Som det forhåbentlig fremgår af ovennævnte, er jeg glad for mit job som tilsynsførende på HP. Det er en 
fornøjelse at komme på skolen. Og så får jeg endda løn for mit arbejde!! 
  
Jeg er glad for den seriøsitet, der præger skolen. Den anden dag hørte jeg en sige i P1, at vi danskere 
bliver dårligere og dårligere til selv at tænke og løse vore problemer. Det kan der være noget om. Vi føler 
os hjælpeløse, og har hele tiden brug for at nogen coacher os på arbejdspladsen og i vores rolle som 
forældre. På den ene side er det godt at være borger i et samfund, hvor vi kan få hjælp, når vi har brug 
for det. På den anden side er det også godt, hvis vi har tillid til os selv og vores egen dømmekraft. Når alt 
kommer til alt er det vel os, der er eksperter i vort eget liv? Jeg tror, at skolens seriøsitet og grundige 
arbejde er med til at ruste børn og unge til det liv, som på den ene side bliver mere og mere behageligt, 
og på den anden side mere og mere udfordrende.  
  
Og så til noget måske helt andet…. Over for Per Simonsen udtrykte jeg en vis forundring over, at væggene 
i 7. klasses lokale var prydet med letpåklædte piger og kvinder. Per sagde, at man aldrig havde drøftet 
spørgsmålet om, hvad man må hænge eller ikke hænge på skolens vægge. Han understregede også, at der 
på HP er brug for en vis grad af frihed. Jeg nævnte, at jeg ville nævne udsmykningen i rapporten og 
opfordre til en drøftelse af, hvad man kan hænge op og hvad man ikke kan hænge op i et klasselokale.  
  
Tak for besøgene på skolen. Det har været en fornøjelse! 

  
Jeg vil slutte med at ønske Herlev Privatskole Guds velsignelse over fremtiden. 

  
sognepræst Niels Jørn Fogh 
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Fjerde til torsdagskoncert 
Af Morten Randrup Christensen 
 
Der var solskin og høj himmel, da fjerde klasse 
tog bussen ind til radiohuset for at overvære 
generalprøven til DR’s torsdagskoncert med 
symfoniorkesteret d. 29. maj. Eleverne virkede 
generelt ret spændte på at skulle opleve klassisk 
musik life. Vi blev vist ind på øverste 
tilskuerafsnit med et fantastisk overblik over 
orkesteret. Og koncertsalens smukke arkitektur 
var med til at skrue forventningerne i vejret. Da 
eleverne i øjeblikket arbejder på en opgave med 
at beskrive forskellige instrumenter fra et 
symfoniorkester, var der flere, der prøvede at 
spotte netop deres instrument.  
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 
Hovedparten af koncerten bestod af Jean 

Sibelius’ 3. og 4. symfoni. Oplevelsen af de 
akustiske instrumenter i samklang føltes 
formentlig storslået for de fleste af børnene, men 
efterhånden som koncerten skred frem, blev det 
sværere for flere af eleverne at bevare 
koncentrationen. Til deres undskyldning skal det 
nævnes, at Sibelius’ fjerde symfoni blev 
betragtet som mærkelig og dyster, da den kom 
frem, men siden er blevet forfremmet til et 
hovedværk fra den tid. 
Og mon ikke koncerten alligevel har gjort et 
stort indtryk på hovedparten af eleverne... 
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Mandag den 02-06-08 skulle vi på hyttetur med fjerde klasse. Vi skulle til Fredensborg.  
Da vi ankom til Fredensborg-vandrehjem fik vi udleveret nøglerne til vores værelser (de linede 
chokolade).  
Der var nogle drenge der fandt et porno-blad på deres værelse. 
Den første dag var vi ude og bade, og inde og se den Kongelig-ballet. Det var … kedeligt.  
Den anden dag var ude og gå MEGET langt. Da vi var gået forkert nogle gange, nåede vi til 
Falkoner-gården. 
Vi så flere forskellige rovfugle den dag. Da vi kom tilbage til vandrehjemmet skulle vi ned at 
bade og Ida tabte sin sandal i havnen. Der var nogle polakker som til sent ud på aftenen 
larmede så meget at Ilene måtte bede dem om at dæmpe sig.  
Den sidste dag var vi på en naturlegeplads og bagefter tog nogle af os ud at bade i Esrumsø. 
 
Skrevet af 5 klasse. 
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Ricardo Gonzales 
 

Simaõ José Richard de Gono Silva (Ricardo Gonzales) 
Født: 1979 i Santos 

Ricardo var som lille meget ydmyg i skolen. Han blev drillet med alle sine fremtidsplaner og håb. 
Han blev ved med at tro på sine drømme og håb. Som fjortenårig åbnede han et supermarked, som 
han kørte i to år. Efter de to år solgte han sin forretning til flere millioner kroner. Så opfandt han et 
tyggegummi, som gjorde at når man tyggede på det, så havde man spist sin aftensmad. Han blev 
også en berømt fodboldspiller. Som bare fjortenårig spillede han i klubben ”Atlentic Minerao”. Han 
spillede i mange klubber bl.a. SC Quento, Stutinto og mange flere klubber. Nu spiller han i 
bundklubben Cluba dela Prut. Han drømmer om at føre klubben op til den bedste række, BBC-
rækken. 
 
Lavet af: Ricardo 
Producer: Ricardo 
Blyanterne blev leveret af: Ricardo 
Grafik: Ricardo 
Løn til: Ricardo og til sidst, Skrevet: 2008-05-28, Santos 
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Skituren 08 
Af Camilla, Caroline og Maria 
Vi tog til Sydtyskland med sovetog,  og det tog laaaang tid, og vi kunne næsten ikke sove og vi blev 
nemt køresyge. Da vi kom til München station og købte noget pizza hos vores pizzamand. Vi tog 
fra München station til Freilasing hvorfra vi skulle gå til vores hotel. Først var der problemer med 
værelserne, og derefter gik vi ned til byen fordi vi ikke tog på ski den dag og slappede bare af og 
fandt os til rette. Dagen efter havde vi ski og var klar til pisterne, vi gik hele vejen ned til stationen 
med vores ski og stave men det var sjovt alligevel. En af aftenerne lavede vi pudekamp på en af 
drengenes værelse som var det store værelse og det fik vi skæld ud for. Da vi var ude at stå på ski, 
var der mange der fald af liften, undtagen Caroline hun sad fast! Camilla og Maria lavede det største 
styrt i t-liften på den røde bakke, det var sjovt! Susan stod ikke på ski, hun filmede eller hvad man 
skal kalde det? For filme kan hun i hvert fald ikke! Men den sidste dag var sjovest da der var nye 
bakker. Da vi skulle hjem tog vi til Freilazing og derefter til München, der skulle vi være i mange 
timer, og købte selv ind til turen hjem. Vi tog nogle billeder og gav det til pizzamanden som var ved 
at græde af glæde. Men det var en fantastisk sjov tur! 
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De 7 Intelligenser  
Af Enya  
Det startede en torsdag. Vi havde haft noget om de 7 intelligenser, og vi var nu kommet til den 
kropslige intelligens, der skulle kombineres med den intrapersonelle, så vi havde lavet en plan over, 
hvad for nogle sportsgrene vi skulle prøve. Det var os elever, der skulle prøve at være lærer. Vi 
startede med svømning. Cille, Kamma, og Malene skulle undervise os i svømning. Det var 
spændende og meget sjovt, vi havde det rigtigt hyggelig. Så skulle vi ud og have kampsport. De 2 
Patrick’ere var lærerne, det var lærerigt, men ikke det mest spændende. Gymnastik var det sidste, vi 
havde den dag. Det var Louise og Charmaine, der var lærerne. Det var sjovt, virkelig sjovt, vi 
lavede sjove ting på måtterne. Vi prøvede på at lære vejrmøller, og araberspring. Om fredagen 
startede vi med dans, der var Enya(mig) og Charmaine lærerne. Enya havde hip hop, mens 
Charmaine havde disco. Drengene så rigtigt sjove ud, men de var rigtigt gode alle sammen. Den 
sidste time om fredagen havde vi golf, det var Louise og Christian. De var rigtigt gode, og det var 
vildt sjovt og rigtigt spændende. Så begyndte vi ugen efter med badminton. Det var Enya(mig), 
Alexander H. og Philip, der var lærerne. Det var sjovt; de var gode til at spille, men det var en dårlig 
bold, men de gjorde det rigtigt godt. Derefter havde vi fodbold, det var bare det sjoveste. Vi var delt 
om i 4 grupper, og de var rigtigt gode alle sammen. Til sidste sluttede vi med udstrækning.   
    

 
Af Philip Lind og Patrick Christiansen 
Det hele startede med, at vi havde en ungdomsvejleder på besøg. Hun snakkede om de mange 
intelligenser, som hr. Gardner havde lavet (han er filosof). Så skulle vi gætte på, hvilke intelligenser 
vi havde og klippe et par farver ud og sætte dem i rækkefølge efter, hvor godt de passede på os selv. 
Bagefter skulle vi lave en test, og den var i virkeligheden bare en masse spørgsmål, som man skulle 
svare ærligt på. Derefter skulle vi lægge de point, vi havde fået fra de forskellige spørgsmål og 
dermed finde ud af, hvilke intelligenser vi i virkeligheden havde og i hvilken rækkefølge.  
    De efterfølgende dage skulle vi lave forskellige prøver om de forskellige intelligenser, hvor vi 
blandt andet skulle lave suduko, beskrive ord uden at sige ordet eller modsætningen til det. Vi 
lavede også et projekt, hvor man skulle undervise de andre i en af de sportsgrene, man gik til. Men 
nogle af sportsgrenene var lidt for svære at undervise i, så dem gik vi desværre glip af. Alligevel tog 
det så lang tid, at vi ikke fik noget for i dansk, i det der svarer til en uge, og det var bare 
sportsprojektet. Det, vi underviste i, var: Kampsport; Taekwondo og Kofukankarate blandet 
sammen, svømning, hvor vi lærte, hvordan man skulle bevæge sine arme og ben, når man svømmer, 
golf, hvor vi lærte, hvordan man skal svinge køllen, springgymnastik, hvor vi lærte at slå 
vejrmøller, badminton, hvor vi spillede ”ketsjer skift ketsjer”, og sidst men ikke mindst den 
sportsgren, der tog kortest tid, fodbold, hvor vi lærte at jonglere og lave finter.  
Hvad står de forskellige intelligenser for: 

Matematisk/logisk intelligens:  
Denne intelligens står for, at man er ret god til det med tal og gåder.  
Og egnede erhverv til sådan en person kan være revisor, økonom, videnskabsmand og 
dansklærer. 
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Spatial intelligens(billedklog): 
Denne person er god til at opfatte ting visuelt og rumligt. Samtidig er personen god til det med 
farver og linier. 
Sproglig intelligens: 
Personer med denne intelligens er god til at formulere sig mundtligt og skriftligt. Denne person 
er også god til at lære andre sprog ligesom den musikalske intelligens. 
Musikalsk intelligens:  
Personer med denne intelligens er god til at opfatte rytmer og forstå musik. Personen her har 
også tit en god evne til at ytre sig via sin musik. De kan også det der med sprog. 
Intrapersonel intelligens(selvklog): 
Personen her er god til at forstå sine egne problemer og løse dem. De kan også udnytte sin egen 
viden på en positiv måde. 
Interpersonel intelligens(menneskeklog): 
Her er en person, der er god til at sætte sig ind i andre personers følelser, samt at de ikke har de 
store problemer med at lytte til andre personers problemer. 
Krops-kinæstetisk intelligens(kropsklog): 
Her er en, der er god til at bruge hele kroppen, og som også kender ens egne begrænsninger 
fysisk. Har også en god balanceevne og gode reaktioner. 
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Af Alexander Haugsted og Patrick Rye 
Det startede med, at vi mødte i skole klokken 8. Så havde vi en normal time, og derefter gik vi til 
morgensang, og vi havde ingen ide om, at 9. og 10. ville brase ind gennem døren med tågehorn og 
udklædt - det kom som en stor overraskelse igen i år! De uddelte priser til lærerne, fx ”årets 
jydehumor” til Jean, som blev helt viklet ind i sin pris. ”Årets tyggegummispotter” blev Kim, som 
legede fransk model. Derefter gik vi ud på plænen, hvor vi så 9. og 10. dyste mod lærerne i diverse 
aktiviteter, bl.a. at gå over nogle bænke uden at miste balancen. Det gik mindre godt for nogle af 
lærerne, efter at de havde drukket en halv øl. Derefter spillede de fodbold mod hinanden, hvor 
Michael fik ”headshot”, og der blev dystet hårdt om at vinde. Derefter gik vi ned i klassen, og de 
store stormede ind og skød os nådesløst ned med deres karameller. Efter vi havde samlet de 
sørgelige rester sammen og begyndte at spise, ringede klokken som tegn til, at vi skulle op til det 
hvide hus og blive skudt ned endnu en gang. Der blev kastet en kæmpe mængde karameller, og vi 
fik alle samlet et imponerende antal. Da de blev delt ud, var man bare uheldig, hvis man fik en 
fladmast karamel. Så havde vi lige en time til, og så fri! 
plejer.  
 
Af Sofie og Camilla 
Den 30. maj var det sidste skoledag for 9. og 10. klasse på Herlev Privatskole. Til morgensang kom 
de råbende ind i salen, med flotte kostymer (surprise, sikke en overraskelse!). Vi sang to sange (9. 
havde lavet den ene, og 10. den anden) og lærerne fik overrakt nogle priser, som f.eks. årets 
tyggegummispotter (prøv at gætte, hvem der fik den!). Derefter gik vi ud på plænen, og 9., 10. og 
lærerne lavede forhindringsløb, tovtrækning og spillede fodbold. Bagefter gik vi ind i klasserne, og 
9. og 10. kom ind og kastede karameller efter os. Så ringede det ud, og vi gik ud foran vinduerne på 
den hvide bygning. De kastede resten af deres karameller ud, som vi samlede sammen som små 
desperate unger. Da vi var færdige havde hver klasse nok samlet omkring 4-5 kg karameller 
(jummi!). Derefter kørte 9. og 10. til Baron Von Dy, som de plejer. Resten af dagen forløb, som den 
plejer.  
 
Af Ann Sophie, Cille, Charmaine og Kamma      
Fredag den 30. maj var 9.-10. klasses sidste skoledag. Vores skoledag startede som normalt kl. 8. Vi 
havde 1 normal time, og så skulle vi op til morgensang, som vi normalt først gør efter 2. time. 
Først bad vi fadervor, og så begyndte vi at synge. Pludselig kom niende og tiende jernende ind i 
salen og begyndte at råbe og tude med tågehorn. Så delte de sange ud  - en fra tiende og en fra 
niende. Da vi havde sunget dem, blev der uddelt priser til alle lærererne. Fx fik  Kim årets 
tyggegummispotter og Elisabeth fik prisen som årets bedste klasselærer☺  
Bagefter gik vi ud på græsset, og de store og lærerne løb om kap i en forhindringsbane og derefter 
trak niende og tiende tov mod først lærerne og derefter forskoleklassen. Derefter spillede niende og 
tiende fodbold mod lærerne, og de store vandt. Så gik vi ned i klasserne, og de store smed 
karameller ind i klasserne. Så gik vi ud i gården, og der blev kastet flere karameller. Det var rigtig 
sjovt! 
Så gik vi ned i klasserne og spiste frokost og delte karameller ud.  
Så fik vi et flag og vi stillede op på rækker, hvor niende, tiende og lærerne kom gående i gennem 
hen til bussen, som skulle køre dem til byen. 
Så var der almindelig skoledag resten af dagen.  
Tak for en god dag☺ 
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Foto Safari 
Af Sigøjner Vendt 
Det hele begyndte tirsdag eftermiddag da vi fik meddelelsen om at vi skulle på en foto safari, 
destinationen var top hemmelig; Jean var nød til at dræbe os hvis vi fik det af vide! 
Endelig var dagen kommet og vi fik en hemmelig konvolut, der skulle åbnes kl. 09:48 SHARP! Vi 
tog bus og tog ind til København, hvor de fire hold delte sig. Derefter skulle vi rundt og fotografere 
forskellige elementer. Vi skulle for eksempel have fødderne i det store stygge storke springvand 
(det var koldt – meget koldt!) imens der blev taget billeder af os. Vi har bevæget os rundt i 
forskellige steder i København, vi fik meget ondt i fødderne.  
Vi havde en meget hyggelig dag, hvor vi fik snakket i gruppen om alt muligt. Vi fandt også hurtigt 
ud af hvem der var ledertyperne, altså dem der tog kortet i hånden og guidede os gennem store 
København. Så var der også dem der bare fulgte efter (Oliver), som var ti meter bag os andre, og 
fordrev tiden med alt muligt (Liza).  
Frokost skulle der også være, så vi havde lyst til shawarma, men blev dog skuffede fordi den var 
utrolig klam! Så vi havde ædt et vinglas fedt som faktisk smagte af pis! Så nedturen skulle lige 
blive god, så et par af os åd et par hotdogs ved Kais foderbræt.  
Da vi skulle have et billede af Amalienborg slotsplads, skulle det selvfølgelig være med en garder, 
og den kære Ahler kom lidt for tæt på, så garderen tog ud efter ham og sagde han skulle holde sig 
halvanden meter væk! Så væk fra ham, men det var nu meget sjovt.  
Da de fleste opgaver var klaret og vi troede der kunne danderes resten af dagen, kom der en sms fra 
Jean, som selvfølgelig havde ekstra opgaver, så resten af dagen blev faktisk brugt på stress og jag, 
for vi skulle nu have billeder af indgangen til Christiania, en fiskerkone, et motiv fra Kongens have 
og en menneske pyramide på Kultorvet. Og da disse ting ligger et stykke fra hinanden, fik vi en 
smule travlt, så bagtroppen (Oliver) kom endnu længere bagud, og vi skulle vente på ham flere 
gange!    
Da vi havde fået taget billede af de sidste motiv (indgangen til Christiania), var det hjem mod 
Nørreport station, men da vi ikke gad at, gå så vi tog Metroen tilbage til Nørreport. Da vi ankom til 
Nørreport, skulle folk fra gruppen lige købe lidt slik, og Mads skulle lige overdrive (som altid), han 
købte 750 gram blandet slik fra slikbutikken, og det meste fik han ædt på vejen hjem.  
Dagen var slut, og alt i alt havde det været en meget hyggelig dag, selvom vi havde lidt ondt i 
fødderne.  
 
Foto-safari 
Af Rasmus, David, Nichlas, Alexander og Mikkel B. 
Vi startede på skolen klokken 8, hvor vi fik udleveret et brev og et kamera. På brevet stod der at vi 
først måtte åbne det klokken 9:48 og vi skulle af på Kgs. Nytorv. Da vi kom hen til Kgs. Nytorv 
åbnede vi brevet og så alle de ting vi skulle finde og tage billeder af. Vi tog først billede af Adam 
Oenschläger, derefter gik vi ned til Nyhavn og skulle finde H.C. Andersens hus, og bagefter købte 
vi en is. Så gik vi til Amalienborg, hvor vi skulle tage et billede af nogle fra gruppen, foran en 
garde. Så gik vi til Konges have for at finde Absalon, men vi kunne ikke finde ham så vi tog bare et 
billede af os foran en statue, som vi så heldigvis skulle bruge senere. Så gik vi til det sted hvor 
Blekingegadebanden havde skudt en betjent. Bagefter gik vi til Storkespringvandet, hvor vi så fandt 
den rigtige Absalon. Så gik vi til Rådhuspladsen, hvor vi så sådan nogle hjemløse der spillede 
fodbold, og Krabbe løb efter nogle duer. Først tog vi et billede af H.C. Andersen og så gik vi på 
McDonalds og så gik vi hen imod Vor Frue kirke, hvor vi troede at Grundtvig ville være. Vi gik 
derind og så spurgte vi en dame om hvor Grundtvig var, hun sagde at den lå på Vartov, så gik vi 
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derhen og tog billedet. Derefter gik vi hen til Gammel Strand hvor der skulle være en fiskerkone, og 
vi fandt en af de der københavner-cykler, og begyndte at gå hen til Christiania. Vi fandt 2 
københavner-cykler mere, og da vi kom til indgangen af Christiania kom der sådan en gammel 
neger og ville give os en joint. Han var helt væk! Så med 20 minutter tilbage skulle vi fra 
Christiania til Nørreport station og nå til Kultorvet for at lave en lille menneskepyramide, og tilbage 
til Nørreport stationen. Vi nåede det hele med 3 minutter tilbage.   
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Kærlighedshistorier gennem vores 10 år på Herlev Privatskole ♥ 
Af Katrine, Sabrina, Stine & Christine 

Det hele startede i forskoleklassen, hvor Mads C besluttede sig for at være kæreste med samtlige 
tøser i klassen… på samme tid. Stephan gjorde nogle ihærdige forsøg på at vinde Stines hjerte 
af guld, men forgæves… End ikke da Stephan friede til Stine med en smuk, vunden plastikring. 
Stine takkede pænt nej, og smed ringen ud foran den forelskede Stephan…! 
1. klasse blev et hedt år. Tobias & Stine råhyggede ude i legehuset, samt på engen på 
mælkekasserne, som vi dengang alle kunne få vores numser ned i. Selvom Tobias & Stine var 
det absolut hotteste par, sværmede Mads G & Maria for hinanden. Samtidig blomstrede Lises 
kærlighed for Mads C. Love was in the air.  
2. klasse blev der holdt lav profil gennem stort set hele året, indtil Katrine startede i klassen to 
uger før sommerferien. Katrine (årgang ’98 player!) fik et godt øje til Tobias, men han nærede 
ingen følelser for hende, da han stadig havde Stine.  
3. klasse var året for intriger. Katrine fortsatte i en kort periode sit crush på Tobias, indtil hun 
fik øjnene op for den blødsøde Mads C med den gode stil. Her startede Katrines besættelse af 
Mads C. Senere på året gengældte Mads C endelig Katrines følelser og spurgte, om de skulle 
være kæreste. Panikken bredte sig, og Katrine brød sammen. Katrine takkede nej, men valgte at 
fortsætte sin besættelse. På samme tid udlevede Mads G & Sabrina deres heftige 
kærlighedsaffærer. Udefra så alt ud til at være en dans på roser, men Tobias’ & Stines kærlighed 
stoppede brat, da de slog op.  
4. klasse fik Katrine et vink med en vognstang om, at Thomas B.J. kunne lide hende. Dette blev 
der ikke gjort noget videre ved, da Jakob kom på banen med sin enorme besættelse af Katrine. 
Katrine afviste ham gang på gang, men Jakob forstod intet…  
5. klasse startede Holger. ”Den eneste ene” blev hurtigt Tobias for Holger. Hun gjorde kur til 
ham ved at skrive en kærlighedsroman i dansk. Det hjalp dog ikke, da Tobias hellere ville ha’ 
Katrine. De blev kærester (= ingen kommunikation fra Katrines side) i slutningen af året, hvor 
Katrines 3-årige besættelse af Mads C sluttede, da hun opdagede, at der var et liv ud over Mads 
C. Inden da havde Casper haft et mindre crush på Katrine, men alt håb var ude for den stakkels 
dreng…  
6. klasse, Christine er på banen med Tobias, der lå i stærk konkurrence med sin bedste ven. De 
kæmpede begge en brav kamp om Christines hjerte, men hun ignorerede det, som en kold 
isdronning.  
7. klasse er og bliver ”The Love Year!” Det startede med, at de to bedste venner Thomas B.J & 
Phillip forelskede sig i Katrine. Ingen af dem vandt dog Katrines hjerte. Holger startede sin 
besættelse af Frederik, og den blev vedligeholdt resten af året, indtil hun gik ud. I mellemtiden 
sværmede Frederik & Christine for hinanden, men intet forhold. Forholdet gik til Stine & 
Phillip, som dog holdt deres forhold hemmeligt (troede de!) Forholdet holdt indtil 8. klasse. 
8. klasse blev turen til Island en uge med kærlighedserklæringer. Phillip var nu ledig, og valgte 
at springe på singlen Nynne. De kærestede i 3 dage, mens Thomas F og Sara var en anelse mere 
hardcore, hvad det angår varighed – de var kærester i 6 måneder. På Island fik Pernille øjnene 
op for Thomas B.J., men han ville ikke have et forhold… på det tidspunkt. Casper & Katrine 
faldt pladask for hinanden, men Casper havde en halv-kæreste i DK. 
I 9. klasse begynder de fleste at få en stor kærlighed til ”SPRUUT” Flere og flere bliver 
selskabeligt overrislede til fester og ender i kogere med at kysse med forskellige 
klassekammerater. Nynne var bl.a. stor tilhænger af klassekammerater og kys. 
Her slutter årgang 98’ kærlighedshistorier ♥ 

 

 

 - 36 - 



GENERALFORSAMLINGEN   KLØVERBLADET 
 

Referat af generalforsamling den 26. marts 2008 
i den selvejende institution Herlev Privatskole 

 
 

 
 

Dagsorden: 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen aflægger beretning 
Det reviderede regnskab forelægges til orientering 
Indkomne forslag 
Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår 
Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår efter indstilling fra bestyrelsen 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af bestyrelsessuppleanter 
Beretning fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole 
Valg af tilsynsførende for Herlev Privatskole i skoleåret 2008/2009 og 2009/2010 
Eventuelt 
 
 
Henrik Engel (HE) bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 

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

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Bestyrelsens årsberetning for 2007 ved HE: 
 
Årets resultat udviser et overskud på kr. 206.511, hvilket er en forbedring på kr. 357.611 i forhold til det 
budgetterede underskud på kr. -151.100. Som følge af en god likvid beholdning gennem året kan en tredjedel af 
forbedringen henføres til renteindtægter, der ikke har været budgetteret. Resten kan henføres til besparelser på 
driften af skolen, idet indtægterne fra statstilskud og skolepenge samlet er som budgetteret.  
 
Også i år har vi gennemført større renoverings- og ombygningsprojekter - det mest synlig er vores nye parkerings- 
og vendeplads og de nye cykelstativer. Et langt og stressende byggeforløb for både lærere, elever og forældre. Men 
resultatet er heldigvis blevet godt. 
 
Dette har trukket noget på vores likviditet, så vi nu har en likviditetsgrad på 92,9% mod 133,9% sidste år. Skolen 
har dog stadig en ganske tilfredsstilende likvid situation. Hertil kommer, at Soliditetsgraden fortsat er høj, nemlig 
75,7 %, mens overskudsgraden er faldet til 0,7 %. Skolen har pr. 31. december 2007 en egenkapital på kr. 
9.141.414, hvilket fortsat er et solidt økonomisk fundament. 
 
I løbet af 2007 har elevantallet været svarende til 232,6 årselever. Pr. 5. september 2007 var 
elevtallet 232 mod 233 på samme tidspunkt sidste år. Og der var 89 elever i SFO’en - det 
samme som i 2006.  
 
I de mange år, jeg efterhånden har aflagt beretning, har jeg forsømt at fremhæve Gerda og takket hende for sin store 
og loyale indsats som regnskabsfører på Herlev Privatskole. Så mon ikke det er på tide? Gerda har altid styr på 
tingene og alt stemmer til punkt og prikke, så det at lave et årsregnskab er en dans på roser. Og når revisor ligefrem 
begynder at rose, så … Per, vil du bringe takken videre til Gerda? 
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I budgettet for 2008 har vi afsat yderligere 1 mio. kr. til investeringer, hvilke dog ikke er endelig øremærket endnu. 
Men bl.a. kan nævnes et nødvendigt arbejde med styrkelse af fundamentet på hovedbygningen. Dette gør, at vi i 
2008 budgetterer med et 0-resultat.  
 
Fremtiden tegner dog fortsat lyst, idet ventelisterne til forskolen er fuldtegnet frem til 2013 og der er fortsat intet, 
der tyder på, at vi ikke skal forvente en fortsat tilfredsstillende drift af Herlev Privatskole. 
 
Derfor har vi seneste indgået en aftale med udlejer om en mindre trinvis forhøjelse af huslejen. Til gengæld har vi 
fået mulighed for at disponere over yderligere 350-400 kvm areal bag den nye skolebygning. 
 
Alle klasser på skolen kom for alvor i gang med SkoleIntra i efteråret, og hvor er det herligt at se, at den moderne 
teknologi begynder at virke for både lærere, elever og forældre. Vi er kommet godt i gang, og fremad er det stort 
set kun fantasien, der sætter grænser for yderligere anvendelse. 
 
Efter længere tids overvejelser besluttede et enigt lærerkollegie sammen med skolebestyrelsen for nogle måneder 
siden at nedlægge 10. klasse fra og med skoleåret 2008/2009. Antallet af ’egne elever’, der ønsker at benytte sig af 
10. klasse, er faldet støt år for år, hvorfor vi har vurderet, at behovet nu er så lille, at vi hellere vil bruge skolens 
lærerressourcer på anden vis.  
 
Deltagelsen på de 2 årlige arbejdsdage har ikke været så tilfredsstillende som tidligere. Forældre-repræsentanterne i 
de enkelte klasser har derfor været taget med på råd om den fremtidige struktur. Vi håber, det vil ændre situationen, 
idet skolen sparer mange penge til vedligeholdelse gennem de frivillige hænder.  
 
Endnu engang skal lyde en stor tak til forældreforeningen for en god skolefest og tak til de lærere og elever, der 
stod for rigtig god underholdning før maden. 
 
Dette er min sidste årsberetning, idet jeg efter 10 års virke i bestyrelsen har valgt at stoppe, mens legen er god. Det 
er nu ikke sådan jeg har det, men alligevel…  
 
Til gengæld vil jeg glæde mig over mange af de spændende diskussioner vi har haft, både fagligt og personligt. Jeg 
vil glæde mig over de mange udviklinger og fornyelser, som vi i fællesskab har sat i gang og er lykkes med. Og jeg 
vil glæde mig over forbedringerne af de fysiske rammer, som vi har været i stand til at gennemføre. 
 
Det er derfor med et vist vemod, at jeg nu siger tak til hele personalet på Herlev Privatskole, for samarbejdet 
gennem alle årene. Tak til Per ikke mindst og til alle i skolebestyrelsen.  
 
Held og lykke til alle på Herlev Privatskole i årene fremover. 
 
Lisbeth Kofoed, mor til Erik i 6. klasse og Astrid i 1. klasse, orienterede om 2 ulykker i krydset ved skolen i februar 
og marts måned og oplyste, at hun have talt med politiet vedr. rapportering af trafikulykker mellem politi og 
kommune og at denne form for rapportering ikke fandt sted. Hun opfordrede derefter forældre og skole til at 
informere kommunen om evt. trafikulykker i dette kryds. 
 
HE orienterede om, at skolen har en løbende dialog med kommunen vedrørende trafiksikkerhed i krydset. 
 
Bestyrelsen beretningen blev derefter taget til efterretning. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 
Bo Dencker (BD) gennemgik ikke regnskabet, da det var sendt ud til alle, men havde følgende kommentarer: 
 
Regnskabet er aflagt efter samme principper som tidligere år og i overensstemmelse med lovgivningen 
 
Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision v/stat.aut rev Jens Rye uden anmærkninger. Det vil sige en ”ren” 
påtegning. 
 
Skolen har en sund økonomi 
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• Et overskud på 206.511 kr., mod budgetteret underskud på 151.100 kr.  
• En egenkapital på 9 mio. med en soliditetsgrad på 75,7%. 
• Likviditet på 2,2 mio.kr. 

 
70 % af skolens indtægter kommer fra statstilskud og ca. 30 % kommer fra ”skolepenge”. 
 
70 % af skolens udgifter går til ”undervisning”, 20 % til ”ejendomsdrift” samt 10 % til ”administration”. Det er helt 
på niveau med tidligere år. 
 
Revisionsprotokollen indeholder ingen anmærkninger. Skolen drives på en meget forsvarlig måde af den daglige 
ledelse. 
 
Regnskabet skal ikke længere godkendes af generalforsamlingen. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

5. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår 
BD beskrev at budgettet for 2008 udviser et mindre overskud på kr. 134. Skolens økonomi er sund som tidligere 
nævnt. Vi har både en sund likviditet samt en solid egenkapital. 
 
Budgettet skal ikke godkendes af generalforsamlingen, men fremlægges til orientering. 
     

6. Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår efter indstilling fra 
bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår, at skolepengene hæves fra kr. 1.100 pr. måned til kr. 1.150 pr. måned. SFO-betalingen hæves 
fra kr. 800 pr. måned til kr. 825 pr. måned. 
 
Begge forslag blev vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er:  

• Henrik Engel (barn i 6. klasse) ønskede ikke genvalg  
• Bo Dencker (barn i 6. og 9. klasse) ønskede genvalg 
• Iben Kragh (barn i 5. og 7. klasse) ønskede genvalg. 

 
      Til bestyrelsen blev foreslået valg af:  

• Jan Nyborg (barn i 6. og 9. klasse)    
  

Bo, Iben og Jan blev alle valgt for en 2-årig periode. 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Til bestyrelsen blev foreslået valg af:  
• Inge Sørensen (barn i 1. og 3. klasse)    
• Nikolaj Krejsby Pedersen (barn i 1. klasse)  

 
Som begge blev valgt for en 1-årig periode. 

 
9. Beretning fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole 

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

10. Valg af tilsynsførende for Herlev Privatskole i skoleåret 2008/2009 og 2009/2010 
Niels Jørn Fogh blev valgt. 
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11. Eventuelt. 
Intet. 

 
 
Ulla Wulff Kjær erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet med en tak for god ro og orden. 
 
For referatet: Lene Crone Glaas  
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Modeuge 
 
Tøjmoden har mange afskygninger. Her på Herlev Privatskole begynder børnene at interessere sig 
for deres påklædning i en tidlig alder. Se bare hvordan Forskolens drenge kom klædt en helt 
almindelig varm skoledag. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tøjet er blevet tvunget på eleverne af Forskoleforstanderinden. Ingen af børnene har, så vidt vi ved, taget 
uhelbredelig skade af mishandlingen. 
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Den sidste 10’er 
 
Vanen tro blev der kippet med flaget og taget en varm afsked med 9. og 10. klasse på deres sidste 
skoledag.  
 

 

 
 

Udgående – og snart udgåede elever fra Herlev Privatskole 
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Dagen i år var ekstra vemodig, da vi foruden afskeden med 10. klasse også siger uigenkaldeligt 
farvel til 9. klasse, da vi jo som bekendt ikke længere tilbyder 10. klasse fra næste skoleår.  

Men heldigvis kan ”farvellet” som regel erstattes af et ”på gensyn”, da mange af de gamle elever er 
flittige til at besøge os efter endt skolegang. Om ikke andet til skolefesten. 

 
 

 

 
 

 

 

For at der ikke skal opstå misforståelser: Manden til højre på det 
slørede billede nederst er ingen ringere end lærer Jean - og altså ingen
elev, som enkelte kunne foranlediges til at tro.  
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- Bliv gæst i Deres eget hjem

DERES 
GASTRONOMISKE 

FORBINDELSE 
en service til Dem... 

 

Festgastronomi 
Smørrebrød 

Gl.Klausdalsbrovej 467 
Herlev 

Telf. 44 91 91 40 
 

www.dan-catering.dk 
 
 




