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SKOLEBESTYREREN  KLØVERBLADET 
 

Nyt fra skolebestyreren 
 
 
Her på falderebet af skoleåret 2008/2009 sidder jeg i en stille stund – dog med håndværkerne 
kraftigt og energisk hamrende i baggrunden – og lader tankerne vandre. 
 
Jeg tænker tilbage på endnu et skoleår, fyldt med hektisk aktivitet, glad børnelatter, skuffelser og 
sejre, grå hverdag og strålende solskin – et skoleår fuld af modsætninger, som livet er det i 
almindelighed – og som livet er det på Herlev Privatskole. 
 
Lykkeligvis kan jeg endnu en gang konstatere, at de positive stunder, glæderne, sejrene m.m. langt, 
langt, langt overskygger de sjældne stunder, hvor vores børn og vores personale måske synes, at 
livet kan være lidt træls og besværligt. 
 
Et af skoleårets indsatsområder har som bekendt netop været at fokusere på elevernes adfærd og 
trivsel – et indsatsområde af overordentlig stor betydning. 
 
Vi kan konstatere, at det har været godt, positivt og vigtigt at arbejde ekstraordinært med disse 
begreber og har da derfor også besluttet at fortsætte arbejdet i næste skoleår, hvor elevernes adfærd 
og trivsel igen bliver indsatsområdet. 
 
Vi vil se frem til dette arbejde med stor glæde i forventningen om, at alle gode kræfter på skolen, 
såvel forældre, elever som ansatte også til næste skoleår arbejder konstruktivt og positivt sammen 
om at bevare Herlev Privatskole som den rare, trygge, boglige og veldisciplinerede skole og 
arbejdsplads, den er kendt for at være!! 
 
------------ 
 
Til slut et stort og hjerteligt til lykke til vores 9. klasse, som igen i år er kommet flot igennem 
eksamen. 
 
En stor tak til vores 3 årsvikarer, Katrine, Josefine og Niels, som alle har ydet en flot indsats for 
skolen og SFO’en. 
 
Et rungende og velment held og lykke til såvel 9. klasse som årsvikarerne, som nu alle går videre i 
uddannelsessystemet, og til allersidst en varm tak til alle I pragtfulde børn, til alle I positive og 
opbakkende forældre og til alle I, mine dejlige, engagerede og dygtige kolleger, som igen i år har 
ydet en formidabel indsats. 
 
I ønskes alle en rigtig god, solrig og afslappet sommerferie. 
 
 
Per Simonsen 
Skolebestyrer  
 
 
 

 

 - 3 - 



FORSKOLEN  KLØVERBLADET 
 

 

 - 4 - 

                                                                                                                                                                                    
 
 



FORSKOLEN  KLØVERBLADET 
 

FORSKOLEN  KLØVERBLADET 
 

 

 - 5 - 
 

 - 5 - 

 



FORSKOLEN  KLØVERBLADET 
 

FORSKOLEN  KLØVERBLADET 
 

 

 - 6 - 
 

 - 6 - 

 



SFO  KLØVERBLADET 
 

Hej alle sammen. 
Her i SFO kan man lave mange ting. Man kan 
f.eks. lave nøgleringe og man kan male og man 
kan sy ting. En gang har vi syet et tæppe med 
billeder. Knytte og lave halskæder og armbånd. 
Vi har engang lavet fingeraftryk. Vi spiller spil 
og drengene har et krigsrum oppe i hyggeren. 
Pigerne leger med legehus og barbiedukker 

drengene har soldater og legoklodser og så har de nogle 
ting man kan sætte sammen det minder om legoklodser. Vi 
laver nogle gange hår ting med perler og vi kan tegne. Vi 
kan sidde og klippe klistre om morgenen sidder vi og får te. 
Fredag får vi kage og laver perleplader. 
 

Skrevet af Jasmin A. og Simona - 2 kl.  
 

 
 

 
 

 
 
Hej alle sammen. 
Nu skal i høre lidt om de arrangementer vi laver i SFOen. 
Vi holder halloween fest, det er så sjovt. Man skal være klædt ud så er der skattejagt. Der er også 
konkurrencer så man kan vinde præmier. Vi laver også SFOcup så øver vi mandag og onsdag og 
Nina og Niels øver os. Den rigtige kamp var en onsdag og pigerne gik videre til finalen om 
torsdagen. Kathrine er den der hjalp cheerleaderene med at lave dansen. Cheerleaderene fik et hold 
at heppe på. De skal heppe, synge og danse. Vi laver også fastelavn der skal man også være klædt 
ud og vi får fastelavnsboller. Vi laver også sommerfest. Vi laver boder og sælger ting. Vi skal tage 
mad med hjemmefra og stiller det på bordet. Så spiser vi. 
 
Skrevet af Kimia og Louise - 2 kl. 
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SFO  KLØVERBLADET 
 

Hej alle sammen. 
Her i SFO laver vi mange sjove udeaktiviteter. I øjeblikket har vi emneuge hvor vi f.eks. laver telte 
og huler. Vi laver en masse forskelligt mad på bålet. Vi laver suppe, kartoffelpandekager, biksemad, 
snobrød og popcorn. Vi har ryddet op i skuret og vasket cykler. Vi skal reparere sværd og lave 
rollespil. Vi øver os i fodbold til SFO cup. Vi spiller rundbold på græsset i det gode vejr. Når vi 
laver mad på bålet får børnene lov til at hjælpe med f.eks. med at skære grønsager til grønsagssuppe 
og de skal selv varme deres snobrød på bålet. Vi spiller basket og leger i skoven og vi leger i gården 
og i legehuse.Vi har det alle sammen godt. 
 
Skrevet af Sara og Michelle – 2 kl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alle sammen. 
Her i SFOhar vi nogle søde og rare voksne. De hedder Hanne, Niels, Kirsten, Nina, Søs, Lise, 
Kathrine og Josefine. Lise er leder i SFO og Søs var leder men det er hun ikke længere og Hanne og 
Kirsten er dem der laver klip og klistre. Niels og Nina laver SFO cup og de er dem der laver sport. 
Kathrine og Josefine hjælper Hanne og Kirsten. 
 
Skrevet af Malene og Nickie – 2 kl. 
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1. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Min sommerferie 
 

Lucas – Jeg skal spille computer. Jeg tror vi skal til London i sommerferien. 

Frederikke J. – Jeg skal til Sicilien og vi skal besøge Italiens største badeland. Vi skal bo på en 

dejlig campingplads. 

Ida – Jeg skal til Spanien. Vi skal bade i pool og spise is. 

Carl Peter – Vi skal til Italien ved Gardasøen. Jeg glæder mig meget. 

Signe – Jeg ved ikke hvad vi skal, men jeg håber på godt vejr, så jeg kan bade. Jeg skal også spille 

computer. 

Frederik E. – Jeg skal i mit sommerhus i Jylland. Vi skal prøver at fange hugorme og finde blåbær. 

Mette – Jeg skal til England, hvor jeg skal besøge mine to kusiner. Jeg tror, vi skal se en gammel 

kirke. 

Sofie R. – jeg skal til Kreta, hvor vi skal holde min fars fødselsdag. Vi skal flyver derhen, vi skal 

være der i syv dage. 

Malou – Jeg skal i mit sommerhus, som ligger langt væk. Jeg skal holde min fødselsdag der, og jeg 

skal også til festival. 

Frederik R. – Jeg tror, jeg skal i Tivoli med min farmor. Jeg skal også lege meget med min ven 

Jens. 

Lærke – Jeg skal til Frankrig, hvor jeg skal besøge min bedstemor. Vi skal bade og spise is. 

Sofie B. – Vi skal til Malaga i Spanien, og jeg tror også, vi skal til Norge med min kusine og 

moster. Vi skal hygge os og spise is. 

Sune – Jeg skal til Samsø, hvor vi skal spille rundbold og fodbold, og vi skal måske bade. Jeg skal 

også lege med min Build A Bear og min storsøster. 

Frederikke B. – Jeg skal på telttur med min spejdergruppe til Himmelbjerget. Mette fra klassen 

skal også med, så vi skal lege. Vi skal være væk i en uge.  

Mie – Jeg skal til sommeraktiviteter i Herlev kommune, og så skal jeg i sommerhus med mine 

forældre. I sommerhuset skal vi grille og bade, så jeg håber på godt vejr. 

Mathias – Jeg skal i sommerhus. Vi skal bade, spise is og riste skumfiduser over bål. Jeg skal 

måske lege med min ven Jakob, som også har sommerhus der. 

Mads – Jeg skal til Frankrig og Østrig, og der er pool begge steder, som jeg skal bade i. Måske skal 

min morfar og mormor med. 
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1. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Tea – Jeg tror, jeg skal til Italien i 14 dage. Der er to pools, og vi skal bo på vingård. På vingården 

er der fire hunde og vildsvin. 

Emmeline – Jeg ved ikke, hvad jeg skal i min sommerferie, men jeg håber, der bliver godt vejr, så 

jeg kan bade og spise is. 

Bernhard – Jeg skal til Harzen. Der er en pool, som jeg skal bade i. Vi var der også sidste år, og det 

var meget dejligt. 

Martin – Jeg skal være hjemme. Jeg tror vi skal i BonBon-Land. Jeg håber, det bliver godt vejr, så 

jeg kan bade. 

Celina – Jeg skal 14 dage til Mallorca. Jeg skal spise is og bade. 
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2. KLASSE  KLØVERBLADET 
 

Kløverblad for 2. klasse 
 
2. klasse har været på hyttetur. Vi var i sommerhus med Anders og Ilene. 
Vi kørte med nogle forældre fra skolen torsdag d. 28. maj og ankom til sommerhuset ved 10-tiden. 
Så pakkede vi ud og hyggede lidt, derefter spiste vi vores frokost, mens Ilene var ude at købe ind. 
Der var flere, som havde taget kage med, så vi spiste muffins, efter at vi havde spist vores mad. 
Alle havde glædet sig til at gå små ture i stisystemet. Det var der mange, som gjorde. Nogle løb 
også motionsløb flere gange på stierne. 
Senere spillede Anders fodbold med mange fra klassen. Det var drengene, der vandt. 
Ved 16-tiden ville flere allerede have nattøj på. Det syntes de var rigtig hyggeligt, så det endte med 
at stort set alle løb rundt i nattøj inden, at vi havde spist aftensmad. 
Vi fik pasta med kødsovs og ketchup. Derefter så mange film. Den stod på High School  Musical 3 
og hjemmebagte snegle. Derefter gik flere nogle ture igen inden, at vi skulle gå til ro. Malene delte 
karameller ud, da vi gik glip af 9. klasses afslutning, så hun syntes ikke, at vi skulle snydes for 
karameller. Vi lavede en aftale om, at hvis nogle vågnede meget tidligt, skulle man tage sin 
nintendo og spille uden lyd. Det var der så nogle, som havde misforstået. De var vågnet kl. 3 om 
natten og begyndte at ligge og snakke og spille nintendo. Så blev Ilene sur og bad dem om at ligge 
sig ned og sove igen. Kl. 7 om morgenen vågnede alle igen, og vi spiste morgenmad. Vi fik varme 
boller med kakao og juice. 
Så var det tid til vores årlige badedag. Vi gik turen til Hylligehøj, hvor trappen er mere børnevenlig. 
Alle var ude at bade på nær 5 stk. Mange fandt også krabbeskjold og muslinger ved stranden.  
På turen så vi et får, som var sprunget ud fra indhegningen, og da vi skulle hjem, kom 
bondemanden kørende for at fange det ind, men så løb det bare igen. Lige hen imod os, så flere 
måtte springe til siden. Flere prøvede også at tale med fårene på ”fåresprog”. 
Da vi kom hjem, fik vi frokost, og så blev vi hentet igen af nogle forældre. Alle syntes, at det havde 
været en rigtig god tur, og man var enige om, at hytteturen også skulle gå til nordsjælland næste år. 
Alle ønskes en rigtig dejlig sommerferie. 
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NIELS JØRN FOGH   KLØVERBLADET 
 

Herlev den 30/3 2009 
 
Rapport fra Niels Jørn Fogh; tilsynsførende på Herlev Privatskole 
 

Baggrunden for denne rapport er primært to besøg på Herlev Privatskole (HP). 
Den 19-1-09 overværede jeg 9. klasses fremlæggelse af projektopgaver. På 
grund af en begravelse nåede jeg desværre kun at overvære 5 fremlæggelser. 
Den 2-3-09 besøgte jeg tre af skolens klasser, hvor jeg overværede 
undervisningen. Efterfølgende havde jeg møde med skolebestyrer Per 
Simonsen, souschef Marie-Louise Spanket-Larsen, samt lærerne i de besøgte 
klasser. 
 
Projektopgaver 
 

Overskriften over årets projektopgaver lød: ”Kan vi være det bekendt?” Med 
udgangspunkt i overskriften lyttede jeg til foredrag om miljø, 
spiseforstyrrelser, slaveri, krig i Afghanistan og usikker sex. Også i år var det 
spændende at se elevernes præsentationer og lærerigt at lytte til deres 
overvejelser. De to drenge, der talte om miljøet mente ikke, at vi kan nå at 
standse klimaændringerne. I forbindelse med foredraget om spiseforstyrrelser 
fik vi at vide, at der er 10 gange flere piger end drenge, der lider af bulimi og 
anoreksi. Her blev vi også præsenteret for rigtig mange oplysninger på meget 
kort tid! Jeg forstår dem godt! Når man har læst og ved en masse om et 
emne, vil man også gerne bruge det. I foredraget om krigen i Afghanistan var 
det interessant, at de to unge konkluderede, at det er i orden at overtræde 
andre landes grænser, hvis man vil sætte folk i frihed. Det er derimod ikke i 
orden at gå i krig for at vinde land. Indlægget om usikker sex blev afsluttet 
med uddeling af kondomer. Vi kan nemlig ikke være bekendt at dyrke 
ubeskyttet sex! 
 

Det var tydeligt, at alle eleverne havde lagt et stort arbejde i deres projekt. 
Hatten af for det! Det er også en rigtig god øvelse med henblik på det videre 
uddannelsesforløb at få mulighed for at fordybe sig i et konkret emne, som 
skal munde ud i et projekt og en fremlæggelse. Det er også godt at mærke, at 
eleverne har holdninger til spørgsmål, der ikke bare berører dem selv. Det er 
virkelig en fornøjelse at se og lytte til deres foredrag! 
 

Jeg vil nævne to overvejelser med henblik på fremtidige projektopgaver. Først 
er der brugen af medier. Alle foredrag var ledsaget af billeder og filmklip. Det 
er godt, og gør det hele mere levende. Jeg efterlyser dog mere selvkritik i 
brugen af medier. Jeg har i mine noter blandt andet skrevet spørgsmålet: 
”Hvad var formålet med at vise filmen?” En anden gruppe viste en henrettelse, 
hvor de hentede filmen direkte fra nettet. Der gik lidt tid, inden der blev 
etableret forbindelse til internetstedet. Lærerne er meget opmærksomme på 
brugen af diverse medier i projektopgaverne. Hvilket også er nødvendigt, hvis 
eleverne skal bruge de tekniske muligheder på en relevant, moden og 
personlig måde. 
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NIELS JØRN FOGH   KLØVERBLADET 
 

 

For det andet vil jeg opmuntre til, at eleverne opfordres til at præsentere flere 
synspunkter i forbindelse med deres projekter. Dette opfordrede jeg også til 
sidste år, hvor landmændene fik hele skylden for dyremishandlingen. I år vil 
jeg efterlyse flere synspunkter på klimaproblematikken. USA´s tidligere 
vicepræsident Al Gore har f.eks. gjort sig til talsmand for det synspunkt, at de 
miljømæssige ødelæggelser er voldsomme, men det er ikke for sent at gøre 
noget ved det, hvis vi står sammen om opgaven. I forbindelse med opgaven 
om sikker sex manglede jeg det synspunkt, at sikker sex også er at vente med 
sex. Et synspunkt som USA´s tidligere præsident George Bush har gjort 
gældende i forbindelse med USA´s engagement i kampen mod AIDS i Afrika. 
Jeg ved godt, at denne holdning nærmest latterliggøres af meningsdannerne i 
Danmark, men det er faktisk et synspunkt, som mange deler på verdensplan. 
Jeg kunne altså godt ønske mig, at der i opgaverne helt generelt bliver plads 
til, at flere synspunkter bliver præsenteret og debatteret.  
 

Besøg i klasserne 
 

I år har jeg har koncentreret mig om de yngste klassetrin. Sådan skal det ikke 
altid være, men sådan blev det altså i år.  
 

Første klasse i dansk ved Susanne Schütt Madsen 
 

Timen begyndte med, at flere af de gæve elever fortalte oplevelser fra 
weekenden. En hund var således blevet aflivet i weekenden. Heldigvis får 
familien en ny om 4 uger. I det hele taget var der mange af eleverne, der 
fortalte om gode oplevelser med dyr! 
 

Den 2. marts 2009 var også dagen, hvor klassen begyndte med 
”Mandagstaler”. En pige fortalte levende og engageret om sin fars fødselsdag, 
som var blevet holdt som 80-erfest. I 80-erne spiste vi rejecocktail og 
flødekartofler! En rigtig god ”Mandagstale” som gav anledning til flere 
spørgsmål. Næste ”Mandagstale” handlede om, hvordan en familie støttede et 
fattigt barn i Indien. Dejligt at høre en pige fortælle om, hvordan de hjælper 
børn i andre lande. Det er bare så meningsfuldt! Her blev der også tid til 
samtale. Et af børnene foreslog, at sultne indere bare kunne plukke nogle 
vindruer fra træerne. Det mente ”Mandagstaleren” nu ikke var så enkelt. Hun 
svarede: ”Jeg tror ikke, de kan nå dem”. 
 

Man kan selvfølgelig tænke og mene, at det er tidligt i skoleforløbet at stå frem 
og holde tale. Men betænkelighederne blev manet til jorden, da læreren 
efterlyste to til næste ”Mandagstale”. Her var der mange, der meldte sig. Det 
blev også klart for mig, at skolen regner med, at forældrene kommer på banen 
i forbindelse med disse taler. Det er fint, når skolen på den måde inddrager 
forældrene. Det tager selvfølgelig tid, men jeg vil tro, at både børn og forældre 
får meget ud af det, når de sammen skal forberede en sådan tale. 
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NIELS JØRN FOGH   KLØVERBLADET 
 

Tredje klasse i matematik ved Rikke Bohart Vincentz 
 

Klassen fik 5 minutter til en prøve med 100 gangestykker. Formålet var 
tabeltræning. Og så kunne man også konkurrere lidt med sig selv. Måske var 
det gået fremad siden sidste prøve? Det var det for flere af eleverne! En sjov 
måde at lære på. Og eleverne gik op i det med liv og sjæl. På prøvearket var 
der sat 5-10 minutter af til opgaven. Måske er det typisk, at man på HP giver 
eleverne 5 minutter! Læreren giver i øvrigt is, hvis alle eleverne får 100 ud af 
100.  
 

Jeg skal ikke gå i detaljer med stoffet, men blot understrege elevernes store 
engagement og villighed til at bidrage. 
 

Fjerde klasse i engelsk ved Kai Beck-Andersen 
 

Jeg må bare sige, at også i denne klasse var eleverne meget villige til at læse 
og fortælle på engelsk, hvad de så på lærebogens billeder. Det er også 
interessant at opleve, hvordan eleverne lærer ord gennem sang og bevægelse. 
En sådan bevægelsessang giver et godt afbræk i undervisningen. Der kommer 
ilt til hjernen, så de kan koncentrere sig igen. Måske skulle jeg prøve det af i 
forbindelse med min egen konfirmandundervisning? 
 

Møde med skolebestyrer Per Simonsen, souschef Marie-Louise 
Spanket-Larsen, samt lærerne i de besøgte klasser 
 

I forbindelse med den efterfølgende frokost talte vi en del om konfliktløsning. 
Der skyldes, at der havde været uoverensstemmelser mellem et par elever i 
både 3. og 4. klasse. Jeg fik her at vide, at mandag typisk er en dag med 
mange konflikter. Men ellers er der ikke sket en stigning i antallet af konflikter 
mellem eleverne. HP har den politik, at konflikterne skal tages op med det 
samme. På den måde undgår man, at de vokser sig store og udvikler sig til   
”virkelige” problemer. Det lyder jo meget fornuftigt. 
 

Der kræves meget af lærerne. De skal være dygtige fagligt og pædagogisk, og 
være i besiddelse af menneskelige egenskaber, så de kan løse konflikter på en 
både følsom og håndfast måde.  
’ 

I samtalen med lærerne fremhævede jeg endnu engang det gode læringsmiljø, 
jeg fornemmer præger HP. Det er virkelig ingen selvfølge, at eleverne er så 
trygge, at de har lyst til at stille sig frem og byde ind med deres tanker og 
svar! Jeg tror, at det gode og trygge læringsmiljø er en af skolens største 
forcer! 
 

I forbindelse med samtalen med Per Simonsen spurgte jeg, om man på HP har 
problemer med udbrændthed. Det er jo et stigende problem på 
arbejdsmarkedet, og medierne omtaler ofte, at netop mange lærere skifter til 
et andet job, fordi lærerjobbet er for krævende. Per nævnte, at han ikke 
mærker problemet blandt lærerne på HP. Her er der generelt stor trivsel og 
arbejdsglæde. Måske skyldes lærernes trivsel, at skolen gør ganske meget for 
at påskønne det arbejde, som lærerne udfører? Per Simonsen udtrykte det 
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NIELS JØRN FOGH   KLØVERBLADET 
 

sådan: ”Vi går til grænsen for at vise personalet, at vi påskønner dem”. Jeg 
fornemmer, at denne holdning til personalet bærer frugt i form af et godt 
kollegialt fællesskab og et stort engagement i klasserne. 
 

Med til den tilsynsførendes arbejde hører også en gennemgang af 
karakterbøgerne. Det ser ganske pænt ud! Konklusionen må derfor være den 
samme som i sidste rapport: På baggrund af besøgene på Herlev Privatskole 
må jeg konstatere, at skolen fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. 
 

Til sidst vil jeg sige tak for et godt samarbejde og ønske Guds velsignelse over 
Herlev Privatskole. 
 

    Mange hilsener fra 
     

sognepræst Niels Jørn Fogh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til forskoleklassen august 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 er 
alt optaget. 
Optagelse på venteliste kan finde sted. 
Indskrivning til forskoleklassen august 2015 er påbegyndt. 
Vedrørende nuværende klasser (1.-9. Klasse): Ring og hør 
nærmere om en eventuel ledig plads.  
 
For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  
tlf. 44 57 94 94, fax. 44 57 94 95. 
E-mail: Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk 
Hjemmeside: www.herlevprivatskole.dk 
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SPORT  KLØVERBLADET 
 

Superdans! 
Af Morten Randrup Christensen 
 
Fire af skolens dygtige dansepiger klarede sig på fornemmeste vis, da de i pinsen repræsenterede 
Vivi’s dans ved Danmarksmesterskaberne i Hip Hop og Disco Freestyle i Køge. Pigerne dansede så 
flot igennem, at det blev til flere topplaceringer. Cecilie C., Louise V. og Caroline J. alle 4. klasse 
og Frederikke J. 1. klasse kunne således smykke sig med guld-, sølv- og bronzemedaljer efter 
mesterskaberne.  
 
 
 
 
 
 

 
Der var masser af medaljer til elever fra Herlev Privatskole ved årets 

Ungdomsdanmarksmesterskaber i Hip Hop og Disco Freestyle 
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Gyserslottet 
Der var engang en pige, der hed Frederikke og hendes veninde hed Louise. De skulle hjem til 
Frederikkes mormor og morfar. Mormor hed Emily og morfar hed Ole. 
Da Frederikke og Louise ankom, havde mormor bagt kage og der var jordbær på.  
Om dagen skulle de på tur i skoven. Frederikke og Louise gik langt ind i skoven, så de kunne ikke 
finde ud igen. 
Hjælp, hjælp, råbte de. 
De gik længere ind i skoven og så så de et slot. De gik hen til døren og der stod, at slottet hed 
Gyserslottet. 
Kom, kom, kom så, sagde Frederikke. 
Louise sagde, nej, nej. Men jeg vil gerne kigge ind. 
Kom så! 
Okay. 
Så gik Frederikke og Louise ind ad døren. 
Hvor er her mørkt, jeg vil gerne ud herfra, sagde Louise. 
Nej, vi skal jo videre ind i huset, sagde Frederikke. 
Og så så man aldrig mere noget til Frederikke og Louise. 
Skrevet af Frederikke og Louise 
 
Rejsen til Italien 
En dag vågnede jeg. Det var 6 dage inden sommerferien. Mor havde ikke fundet ud af, hvor vi 
skulle hen på ferie. Men efter min viden skulle vi nok til Møn, ligesom de sidste 6 år. Vi har ikke 
råd til at komme de dyre og varme steder hen.  
Da jeg var 3 år blev mine mor og far skilt. Min far er i fængsel, fordi han havde røvet en bank for at 
få penge til ham selv. Min mor arbejder i en pølsevogn. Derfor har vi ikke så mange penge. 
Men jeg har helt glemt at fortælle, at jeg hedder Kaspe – min mor har sparet r’et væk. Nå, men jeg 
er 10 år. Jeg er enebarn, i min skole går det som normalt, hjem, spise, i seng, vågne, i skole, hjem, 
spise, i seng og så videre. Men kun indtil den sidste dag i skolen inden sommerferien. 
Men denne dag var ikke normal, for da vi havde geografi/naturfag spurgte lærer Andersen lige mig, 
hvor jeg skulle hen i sommerferien. Derhjemme har min mor sagt, at vi skal til Møn som altid. Men 
da lærer Andersen spurgte mig, sagde jeg bare: ”Øh- bøh, jeg skal til – øh – til Italien.” 
”Nå, kan du vise på Europakortet, hvor du skal hen?” 
”Øh – ja, til R – til Rom” 
”Rom”, sagde lærer Andersen 
”Ja”, sagde jeg 
”Nå, okay”. ”Hvad med dig Laura?” 
”Jeg skal til Thailand”, sagde Laura. 
Men faktisk skulle jeg jo ikke til Italien. Men ugen før skulle vi skrive en opgave om et land i 
Europa og jeg valgte at skrive om Italien. Men det er ikke så vigtigt. I nat drømte jeg, at jeg fløj til 
Italien med min mor. Vi havde VIP pladser og da vi kom til det sted, hvor vi skulle sove, var det et 
hotel med pool og det var i Rom. Vi har henne på et museum, men det var ikke så sjovt. Bagefter 
var vi ovre og se på de gamle ruiner. Det var heller ikke sjovt. 
Men så vågnede jeg. 
”Vi skal til Møn”, sagde mor 
”Jaaaarrh”, siger jeg. 
Vi pakkede og kørte med toget til Møn, hvor vi boede hos min mormor. Hun er 80 år og morfar er 
død. Han blev kun 78 år. På Møn var vi alle mulige steder henne. Da jeg skulle i seng tænkte jeg på 
drømmen og så kiggede jeg i mit hoved og kunne se, at Italien og Møn er helt forskellige. Og hver 
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gang oplever jeg noget nyt, når jeg er på Møn. Jeg har det sjovt med familien. Det er noget andet 
med Italien, der er sikkert ikke så hyggeligt og roligt som på Møn. 
Skrevet af Sarah 
 
Den aften det skete – en grusom historie, som ikke må læses af små børn. 
Anna og Tobias var alene hjemme. Deres forældre var til jobmesse, for deres far var netop blevet 
fyret hos politiet på grund af politireformen. Han havde ellers lige været i gang med at opklare en 
sag om to kidnappere, der netop var sluppet ud af Vestre fængsel. 
Tobias sad og legede med sin Byggemand Bob lastbil, mens Anna sad og zappede mellem MTV og 
The Voice. 
Jeg er sliksulten, sagde Tobias. 
Okay, så tag jakken på, så går vi ned til kiosken og køber noget slik, sagde Anna og gik ud i gangen 
og tog sin jakke på. 
De gik ud på gaden, der var ikke så langt til kiosken. Det var bare lige til højre og så rundt om 
hjørnet. Inde i kiosken købte de en slush ice til hver og en pose blandet slik. 
Jeg vil også have et Kinder æg, råbte Tobias. 
Okay, sagde Anna og fandt en femmer frem. 
De gik ud af butikken. 
Da sprang pludseligt to mand frem og tog fat i Tobias og Anna og puttede dem i en sæk med 
bamser og Barbie dukker. 
Hvorfor er her fyldt med legetøj?, spurgte Tobias 
Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at du lige har spildt Slush ice ud over mig, svarede Anna. 
Lad os se, hvad der er inde i Kinderægget, sagde Tobias. 
Anna pakkede ægget ud, Wow, det er en kniv. 
Jeg skal tisse, råbte Tobias 
De to mænd stoppede bilen. De åbnede sækken, hvor Tobias og Anna lå i. Tobias sprang op og skar 
hovedet af den ene mand. Hovedet faldt til jorden med et bump. 
Den anden mand tog fat i Tobias. Men Anna sprang hen og sparkede manden i ryggen, han faldt 
forover – SPLAT!! 
Tobias lå på jorden og blødte meget fra ansigtet. Mandens ører faldt af. 
Ud faldt også en nøgle med et Opel tegn på. 
Orv, det må være bilnøglen, sagde Anna. Men er Tobias mon død, hvad skal jeg sige til mor og far? 
Jo, jeg tager ham med hjem og lægger ham i seng. Så tror mor og far bare, at jeg har lagt ham i seng 
kl. 9, som vi havde aftalt, tænkte Anna. 
Hun kiggede på sit ur og så at klokken var halv 3. 
Sådan noget møg, men jeg kan nok snige mig ind ad havedøren og håbe, at de ikke opdager noget, 
sagde hun til sig selv. 
Hun tog bilnøgler og Tobias under armen og satte sig ind i bilen og kørte af sted mod Holbæk 
motorvejen. Da hun kom ud på motorvejen, slog et lyn pludseligt ned i et træ lige foran bilen. Træet 
væltede ned i bilen. CRASH!! Forruden blev slået i stykker og Anna fik glasskår i ansigtet og faldt 
død om. 
Skrevet af Astrid, Katrine og Camilla 
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Hund og Kit 
Der var en gang en hund og en kat. Hunden hed Hund og katten hed Kit. 
Hund og Kit boede på en gård, men det gør de ikke mere. For deres ejer mishandlede dem. Deres 
ejer skar noget af kits hale af og han slog Hund i hovedet med en spade. 
Dagen efter var hund og Kit der ikke, fordi de var løbet hjemmefra. 
Nogen år efter blev de fundet af en dame og de levede lykkeligt til deres dages ende. 
Skrevet af Asger og Niclas. 
 
Om hytteturen 
Først kørte vi med bus 2 gange og så kørte vi med tog 2 gange og så gik vi resten af vejen. 
Vi kom til nogle trekantede hytter, der lignede telte. Her pakkede vi ud. Der var mange, der havde 
guf med. Jeg var en af dem, der havde guf/slik/chips med. 
Da vi havde pakket ud, løb vi rundt og legede. Efter vi havde leget skulle vi hen og spise på en 
restaurant, der hed Sofie.  
Da vi havde spist holdt vi fest om aftenen inde i hus nummer 23 og 24. 
Næste morgen skulle 
vi igen spise i 
restaurant Sofie og vi 
skulle smøre en 
madpakke til 
skovturen og til 
strandturen. Der var 
nogen, der var ude og 
bade i det kolde, 
kolde, kolde vand. 
Kai var også ude og 
bade. Da vi var på vej 
hjem fra stranden for 
Caroline, Mikkel, 
Rasmus og Jeppe 
vild, men de fandt 
tilbage igen. 
Skrevet af Erica 
 
Mere om hytteturen 
Det var en onsdag morgen. Da vi kom i skole, tog Asgers mor og Louises mor vores tasker og kørte 
dem hen til hytterne.  
Så skulle vi køre med bus til togstationen. På stationen flirtede Jeppe og Magnus med nogle lækre 
teenagere. Så jagede vi efter en due, i hvert fald et fjerkræ, og den hoppede ned på togskinnerne. 
Men så sagde Kai, at vi ikke skulle jagte den. 
Til sidst kom vi til Sankt Helene Centret. Hytterne var trekantede. Der var en kæmpe forhindrings- 
og naturlegeplads. Den legede vi på og den var rigtig sjov og man følte sig som en soldat. Vi legede 
hele dagen og vi spillede fodbold og rundbold. Nogle af drengene fik pigernes make-up på. 
Om aftenen fik vi lasagne og salat og til dessert æblekage. 
Nu skal I høre, hvordan det var om natten i hytte nr. 21, hvor Danial, Jacob, Jeppe og Benjamin 
boede. Vi forskrækkede hinanden og fortalte gyserhistorier og vi snakkede om vampyrer og 
fugleedderkopper. Der kom et lys og vi troede så, at det var ild. Røgalarmen sagde bip og vi blev 
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bange. Så kom Kai ind og sagde, at vi 
ikke skulle være bange og bip-lyden, 
var kun fordi røgalarmen manglede 
batteri. 
Næste morgen gik pigerne op på 
toilettet og gjorde sig klar til turen. 
Det var en lang tur på 11 km. Under 
turen klatrede vi i træer og løb op og 
ned ad bakkerne. Da vi kom til 
stranden var det Jacob, Jeppe, 
Benjamin, Danial, Mikkel, Sarah, 
Katrine, Kristina, Camilla og Kai, der 
badede. 
På vej hjem for Jeppe, Mikkel, 
Rasmus og Caroline vild. De kom til 

at gå en forkert vej, men den vej kunne vi godt gå alligevel og vi kom hjem igen. Det var heldigt. 
Da alle var kommet hjem, gik vi ind på vores værelser. Nogle hørte musik, nogle spillede Nintendo. 
Da vi skulle spise, var der frikadeller og jordbæris. Da vi havde spist, spillede vi rundbold. Det var 
drengene mod pigerne. Pigerne førte 57-20 over drengene, men drengene kom op og kampen 
sluttede 58-57 til drengene, så drengene vandt med 1 point. Så skulle vi sove. 
Næste morgen skulle vi hjem. Da vi var kommet hjem til skolen, var det weekend og vi sagde farvel 
til hinanden. 
Skrevet af Magnus, Benjamin, Jacob og Jeppe. 
 
Endnu mere om hytteturen i Tisvildeleje 
Vi startede med at komme hen til skolen. Alle i 3. klasse glædede sig til at komme af sted. Vi 
startede med at køre i bus og 2 gange i tog. Så gik vi lidt langt. Mens Kai var inde og få nøglerne til 
hytterne, fik vi lov til at lege på en legeplads. Da vi kom hen til hytterne løb alle hen til deres hytter, 
Vi pakkede vores ting ud og gik på opdagelse for at se, hvad der var rundt om os. 
Da det begyndte at blive aften, gjorde alle sig klar til en fest, som vi skulle holde. Vi sminkede også 
drengene i løbet af dagen. Og så festede vi. Og vi spillede rundbold. Lidt efter begyndte klokken at 
blive mange og vi skulle alle i 
seng. 
Da det blev morgen, gik vi op og 
fik morgenmad. Bagefter skiftede 
dem som havde regntøj med og tog 
det på, for nu skulle vi nemlig på 
tur. 
Vi gik på en lille sti igennem 
skoven. Så kom vi til en stor 
strand. Freja og Louise lagde deres 
tasker for de troede, at vi skulle 
den samme vej tilbage. Men det 
skulle vi ikke. Sarah, Camilla, 
Katrine, Kristina, Mikkel, 
Benjamin, Jacob, Jeppe, Danial og 
Kai gik i vandet. 
Da vi gik videre for Mikkel, 
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Caroline, Rasmus og Jeppe vild. Men det lykkedes dem at komme hjem. Vi havde alle sammen gået 
11 km den dag. Da Mikkel, Jeppe, Rasmus og Caroline kom hjem, legede vi. Men ikke Mikkel, han 
havde travlt med at sprøjte vand på Natasha og hun blev lidt våd på blusen. Lidt efter faldt Mikkel 
ned fra en hems og brækkede armen. Da det blev nat gik Sarah i søvne og uden at hun vidste det, 
faldt hun ned af sengen; men det var ikke så slemt. 
Om morgenen spiste vi morgenmad. Da vi gik hen til hytterne, faldt Freja ned fra hemsen; men der 
skete ikke noget, hun grinte bare. 
Efter at vi havde pakket vores ting, skulle vi nå et tog. Vi kørte den samme vej hen til skolen. 
Da Sarah og Camilla gik med deres kufferter, kom Casper fra 9. klasse og spurgte, hvorfor de havde 
kufferter med. De svarede, at det var fordi, de havde fået så mange bøger, så de blev nødt til at tage 
kufferter med i stedet for skoletasker. Casper svarede; ”Jo, syg, gangsters”. 
Sådan endte hytteturen. 
Skrevet af Natasha og Freja 
 
I frikvarteret 
løber forskolen hele 
tiden efter os. 
Nogle gange leger vi 
også ”drengene efter 
pigerne” og det er 
meget sjovt. Vi spiller 
også nogle gange 
lagkage og tærte. Vi 
gynger og leger i 
skoven. 
I stedet for at lege 
snakker vi også 
sammen med 
klassekammeraterne. 
Skrevet af Lena og 
Erica 
 
 
I frikvarteret 
spiller vi fodbold mod 4. klasse. Nogle gange spiller vi også mod 5. klasse. 
Jais han fælder meget, Danial og Jacob snakker hele tiden, så 4. og 5. klasse scorer mål. 
Det var Danial, der scorede de 2 første mål første dag og han var god. Han stod også på mål, han 
var ikke så god, men han bliver bedre og bedre. Jeppe scorede også mange mål. 
Nogle fra 5. klasse blev sure, fordi de ikke var så gode til fodbold. De løb efter os. 
Niclas prøver at drible, men det går ikke så godt. Mikkel har brækket armen, men han er ret god til 
at spille fodbold alligevel. 
Mathias G og Christian fra 4. klasse er gode, de laver 1-2, 1-2 hele vejen op til målet, men de 
scorede desværre ikke. Jacob var ret god i målet og der røg ingen mål ind på ham. Han gik endda 
med op i angrebet. 
Det er meget sjovt at spille fodbold i frikvarteret. 
Skrevet af Danial, Rasmus og Mikkel 
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Så er det tid til dårlige nerver og neglebidning. Tre elever fra 4. klasse har 
fået udvalgt deres uhyggelige gyserstile til Kløverbladet. 
 

LÆSNING HELT PÅ 
EGET ANSVAR!!!! 

 
 
 
Labyrinten 
Af Andreas Sørensen 
 
Det var en tidlig morgen, og familien Petersen skulle på ferie. De var stået tidligt op, fordi de skulle 
flyve til Guyana, som ligger i Sydamerika. De skulle nemlig ned og se på dyr i den store jungle. 
Familien var lige kommet ud i lufthavnen, og havde lagt deres bagage på rullebåndet og fået deres 
billetter. Da de gik igennem sikkerhedskontrollen, bliver Søren stoppet. Søren er far til Christian og 
Christina, og er gift med Pernille. Han blev stoppet på grund af, at de fandt en kniv i hans taske, og i 
morges var der en mand, som var blevet stukket ned med kniv. De tog hans kniv og så at der var 
blod på. Så han måtte ikke flyve med. Men han mente, at han ikke selv havde taget den med, men at 
den var blevet lagt i hans taske. Resten af familien besluttede, at de så ville tage af sted alene.  
Da de endelig var kommet op i flyet, kunne den ene motor ikke starte, så flyet skulle først repareres. 
Da de endelig lettede, havde de siddet i flyet i over to timer og ventet.  
 
Efter at de havde fløjet i 4 timer, fik de mad og drikke. Christian fik kylling og Cola, Christina fik 
frikadeller og Fanta, og Pernille fik en sandwich med kylling i karry og vand.  
Da de var nået hen lige over Afrika, styrtede flyet ned med alle passagererne. De nødlandede i en 
jungle i Congo. Flyet sad fast i træerne, og de eneste overlevende var Christian, Christina, Pernille 
og en anden familie, hvor der var to børn, som hed Frederik og Frederikke og deres mor og far, som 
hedder Mads og Louise. De to familier aftalte at de ville finde nogle indfødte, og spørge om vej til 
en by i nærheden, hvor de ville bo på et hotel.  
Efter en dag uden at de havde fundet nogen, og ikke havde fået noget at spise, ville de prøve at 
finde noget mad. De fik lavet en bue og 10 pile. De skød en antilope, og lavede bål, så de kunne 
grille og spise den og fandt en kilde, som de drak vand af.  
Næste dag fandt de Mads liggende død med en pil i nakken. Alle var meget kede af det, men de 
forsøgte stadig at finde nogle indfødte. Næste dag var de så heldige, at de fandt et gammelt forladt 
hotel. De troede i hvert fald at de var heldige, men hvad de ikke vidste, var at grunden til at det 
lukkede, var at det var hjemsøgt af gamle mennesker, som havde boet på hotellet, men som var faret 
vild i deres labyrint i kælderen og døde. Familierne kunne ikke komme ind af hotellets 
hovedindgang men det lykkedes at åbne døren til kælderen. Da de kom ned i kælderen, og alle var 
kommet ind, smækkede døren, og den blev låst ude fra.  
Allerede da de kom ind, fandt de ud af, at stedet var hjemsøgt, fordi der kom et hvidt spøgelse hen 
til dem. Spøgelset forklarede dem, at kun en familie kunne fortsætte ind i labyrinten, den anden 
ville blive hængt på et kors, lige efter at konkurrencen var færdig. De skulle spille bordtennis. Men 
de skulle ikke spille bordtennis med en rigtig bold men med et øje, og bordtennisbattene var 
økseblade med en tyk pind i. De skulle spille rundt om bordet til en af familierne havde vundet tre 
gange. I første runde vandt Frederik over Christina i finalen. Næste runde vandt Frederik igen over 
Christina i finalen. Men i resten af runderne vandt Christian over Frederik, så det blev Frederik, 
Frederikke, og Louise som blev hængt.  
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Christian, Christina og Pernille fortsatte ind labyrinten, hvor de skulle svare på spørgsmål for at 
komme videre ind. Da de cirka var kommet halvvejs, så de spøgelserne af Frederik, Frederikke og 
Louises svæve rundt inde i labyrinten. 
 Da de var nået halvvejs, skulle de have prøve som handlede om mod. De skulle stikke hånden ind i 
et hul, og bagefter sige hvad der var i hullet. Hvis de ikke turde mere, kunne de sige fra, også måtte 
de gerne stoppe med at være med. De havde kun fået af vide, at det blev mere og mere farligt og 
klamt for hver gang. De skulle gætte mindst 10 ud af 20. De første tre svarede de rigtigt på, men de 
næste to svarede de forkert på. Den næste var en slange som Christina var ræd for, og det var hende 
som skulle stikke hånden ind. Hun svarede rigtigt, men trak sig. De næste to ting svarede de også 
rigtig på, så nu var de oppe på 6. Det næste dyr var en fugleedderkop, som Pernille var ræd for, og 
det var hendes tur. Hun svarede rigtig, men hun blev bidt af edderkoppen. De svarede rigtig på 
resten af spørgsmålene, indtil 10 rigtige hvor de begge trak sig.  
Efter de havde klaret den opgave, var der kun en til. Men deres mor, som var blevet bidt af 
edderkoppen, var nu begyndte langsomt at blive til en edderkop. Så efter at de havde gået en time 
til, var deres mor blevet til en stor edderkop med hår på dens otte ben og otte øjne.   
Nu fortsatte de selv. Efter at de havde gået 20 minutter mere, kom de til en vej, hvor den delte sig. 
Der kom der et spøgelse flyvende og sagde: ”Den ene vej er den rigtige den anden vej er forkert”. 
De besluttede at deles og tage en vej hver. Christian tog den til højre og Christina tog den til 
venstre. Christians vej var mørk og skummel og Christinas lys og smuk. Da Christina var nået et 
godt stykke ind, blev hun fanget i buskene, fordi buskene lagde en gren ud på jorden, som hun 
trådte på, og så sad hun fast, og blev hevet ind i busken. Men på Christians vej var han allerede ved 
opgangen efter første sving. Men hvis han ville se sin mor og Christina, skulle han først ofre sin 
hånd for at de også kom ud til ham. Han tænkte længe over det, men til sidst besluttede han sig for, 
at han ville ofre sin arm, for at de kunne følge med ham. Den blev hugget af ham med en økse, og 
det var meget smertefuldt.  
 
Da han gik op på det forladte hotel, så han dem stå og vendte på ham. Han blev meget glad og 
krammede dem begge. De fandt en telefon, og ringede efter hjælp. To timer efter kom der en 
helikopter, og tog dem med hen til en stor by hvor de kunne flyve hjem. De kunne først få billetter 
til næste dag, så de tog på restaurant og boede på et bed & breakfast til næste dag, hvor de tog ud til 
lufthavnen og fløj hjem.  
Denne gang skete der heldigvis ikke noget mens de fløj, og da de kom tilbage til Danmark, fik de 
deres bagage, og tog hjem til deres eget hus. Men de kunne ikke finde Søren. Da de havde ledt lidt 
udstødte Christina et skrig, de to andre kom ind, og kiggede ude på kontoret, og der lå Søren flænset 
op.  
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Kidnapperen 
 
Af Caroline J. 
Emily vågnede midt om natten, Klokken var tolv og hun havde drømt en uhyggelig drøm. Det var 
Louise der havde kidnappet Emilys mor, men kunne ikke huske om hendes far også var blevet 
kidnappet. Hun vågnede og råbte, men det kom ikke nogen og trøstede hende. Hun råbte igen, men 
hun fik intet svar. Hun blev bange. Emily kunne mærke hendes hjerte slå hurtigere og hurtigere. 
Hun gik op på hendes forældres soveværelse og så, om der lå nogle, men der lå kun noget under 
dynen. Hun turde ikke gå derhen, men hun gjorde det alligevel. Det så ud som om, der lå noget 
under dynen, men der var ikke nogle under dynen. Det var bare et kålhoved. Alligevel blev hun 
bange, så løb ned af trapperne, og hjem til Sigrid.  
Emily spurtede alt hvad hun kunne. Hun var helt forpustet og det svimlede for hendes øjne. Hun 
skyndte sig at fortælle Sigrid, at hendes forælder var blevet kidnappet af Louise. Da hun havde 
fortalt hele historien, sagde Sigrid, at det helt sikkert bare var et mareridt, og de skulle gå op og se, 
om det var sandt. Sigrid var faktisk selv bange for, om det var rigtigt. Emily turde ikke gå derop, 
men de skulle derop, og da de var kommet op på soveværelset lå hendes far der. De prøvede at tale 
til ham, men han svarede ikke. Emily sagde, at de skulle ring til ambulancen men Sigrid mente, at 
han nok bare var besvimet. ”BESVIMET?”; råbte Emily, og begyndte at græde. Hun græd så højt, 
at dem oven over kunne høre hende. Lige pludselig hørte de noget pusle neden under. Det var som 
om, der var nogle mennesker i huset. De blev så bange, at Emily holdt op med at græde. Sigrid 
sagde, at hun godt turde gå neden under. Da Sigrid var kommet ned, var der ikke nogle. Hun blev 
rigtig bange nu. Hun skulle lige til at gå op igen, men så hørte hun noget igen. Det kom henne fra 
døren. Sigrid tænkte, at hun blev nød til gå derhen for at gøre Emily glad og hjælpe hende. Hun 
åbnede døren og der stod Mathias G. og Mathias S. Mathias G. blev egentlig bare kaldt G. og 
Mathias S. blev kaldt S.. Da hun havde åbnet døren, stod de begge to og sang; ”fastelavn er mit 
navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade”. Sigrid grinte så meget, at 
hun faldt baglæns med hovedet lige ned i gulvet og slog et kæmpe hul, så det blødte ud over det 
hele. G og S løb hen til hende, men hun trak ikke vejret. De blev bange. Så hørte de nogle ovenpå. 
G råbte; ”er der nogle?” Men de fik intet svar. Så råbte de igen, og nu fik de svar. Stemmen lød som 
om det var Emilys og den sagde; ” I skal dø!” G. mente, at det nok ikke var Emily. Nej sagde 
stemmen. ”Hvem er I? ”; var der så en der spurgte. ”Det er os - G og S”; svarede de ”Okay det er 
bare mig”; sagde Sigrid. De blev helt lette ved det. Emily kom hurtigt ned fra soveværelset, og 
skreg, da hun så Sigrid ligge besvimet på gulvet. ”Hvad har I lavet? ”Sigrid åbnede døren og hun 
faldt baglæns og slog hul I hovedet, da vi sang en sang”; svarede drengene. Emily gik ud i køkkenet 
og hentede en spand vand og hældte den i hovedet på Sigrid, men hun vågnede ikke. G. spurgte om 
de ikke skulle ringe til lægen?. Jo, det var de enige om. Så de ringede til lægen, men lægen var 
blevet syg. Det fortalte en stemme i telefonen. Der ville komme en vikar i stedet for. Da lægen var 
kommet så de, at det var Cecilie C. der var lægen. Da hun havde åbnet døren, så hun Sigrid ligge 
med blod ud over det hele. Cecilie skyndte sig at tage sine handsker på. Da hun havde taget sine 
handsker på tog hun en blod prøve for at se hvor meget blod Sigrid havde tilbage, for der hvor hun 
var faldet ned, lå der en sø af blod. Det viste sig, at hun havde tabt tre liter blod, så hun kun havde 
en liter blod tilbage. Cecilie sagde, at hun skulle på hospitalet med det samme og for at få det syet 
det sammen. Da Sigrid var blevet behandlet havde hun fået alt sit blod igen, så blev hun kørt tilbage 
til Emilys hus. Hun bankede på døren men der kom ikke nogle. Sigrid blev bange. Tænk hvis lægen 
var blevet kidnappet sammen med G, S og Emily. Hun åbnede døren ind til Emilys hus. Der var 
ingen derinde, hun gik længere ind. Lige pludselig lå der to knogler på gulvet. Hun skreg ! Så 
bankede det på døren. Hun gik lige så forsigtigt hen til døren. Hun åbnede døren hurtigt, så var det 
overstået. Idet hun åbnede døren lå der to knogler. Og hun skreg igen. Sigrid syntes, at det var 
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mærkeligt. Det var lige som om, det hele havde vendt sig, for da hun kiggede tilbage var døren nede 
i den anden ende af huset. Hun forstod ikke noget. Det bankede på døren og hun løb hen til døren 
igen. Denne gang lå der et brev. Hun tog brevet op. Hun læste det højt. Der stod sådan her; 
”Hej vi er blevet kidnappet hjælp os med at komme væk vi bor på Kamona vej i stuen nummer 12, 
kom hurtigt,”. Hun gik ud af døren og hen på Kamona vej i stuen nummer 12. Hun kendte vejen, 
men den lå ikke der vor den plejede at ligge. Hun kunne ikke finde vejen, så hun spurgte en dame 
om vejen. Det viste sig, at være Camilla hun spurgte om vej. Camilla spurgte, om hun ikke bare 
kunne føle hende derhen. Da de var kommet der hen gik de ind på stue-etagen nummer 12. Camilla 
gik med der ind. De åbnede døren og der var de. De var blevet bundet fast, og hun lagde mærke til, 
at der var flere der var blevet bundet. Der var også Emma og et skelet. Det kunne hun ikke lide. Det 
var som om, at det havde været et menneske. Skeletet havde været der i et par år, for det så ud som 
at der stadig var lidt hud. De gik hen og bandt dem op. Bagefter gik de ud, men lige idet, de skulle 
til at gå ud stod  en mand i døren med et uhyggeligt hoved. Det var som om, at det var Louise der 
stod der. Hun sagde; ”nu har jeg jer”, og begyndte at grine. ”Når der blev i bange var?”; sagde 
Louise, med hånlig klang i stemmen. ”Nej”, sagde Sigrid, men hun var ren faktisk ret bange. Emily 
spurgte; ” hvor er min Mor henne? Hende har du vel også kidnappet”. ”Nej” svarede Louise, hende 
har jeg ikke kidnappet. ”Hvor er hun så?”. Alle begyndte at snakke om, at de havde set Emilys mor, 
men der var ingen der rigtigt havde set Emilys mor. Lige pludselig gik lyset ud. ”Tænd lyset”, råbte 
alle, men strømmen var gået. Så kom der spot på John. ”Det er mig der har kidnappet din mor”; 
sagde John. ”Hvor er hun?” råbte Emily galt. ”Det vil jeg da ikke sige”; svarede. Så blev Emily 
rigtig gal. ”I har snydt mig igen. Sig mig hvor min mor er”. Lige pludselig sagde Louise, at John 
faktisk ikke var med i planen. Alle begyndte at skrige, for de blev bange. John råbte; ” ha ha var jeg 
ikke med i planen?” Nej, det var de enige om. Så blev alle normale igen. ”Ved du så hvor min mor 
er?”; spurgte Emily. ”Ja”; sagde John, det er mig. Han tog sit tøj og masken af. Emily blev glad og 
løb op til sin mor. Hendes mor sagde; ” Var det ikke noget med, at du syntes, at du havde en kedelig 
familie og venner?”. ”Var det hele så planlagt?” ”Ja”; sagde mor. Emily krammede sin mor med et 
stort smil.                                                                                                                                                 
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ZOMBIE DRENGEN 
 
Af John 
Midt om natten kl.02.00 var præsten på kirkegården ved at lukke døren til kirkegårdens port. Hans 
navn var Ole Hansen og var 53 år gammel. Da præsten skulle lige til at gå hjem glemte han at tage 
sin nøgle inde på kontoret. Han skyndte sig for at hente nøglen men der så han noget der lignede en 
menneskeskygge. 
Først troede han at han bare så syner men det han så var en virkelig djævlesjæl. Sjælen fløj hen til 
en grav hvor der var begravet en 12årig dreng Sam som var død i en trafikulykke. 
Præsten blev helt stiv af skræk. Men det var ikke det værste. Det værste var at graven langsomt 
åbnede sig og djævlesjælen fløj ind i graven. Lidt efter kunne præsten se drengen på vej op af 
graven. Præsten forstod at djævlesjælen var inde i drengens krop og styrede ham. Drengen var på 
vej over til præsten. 
Præsten ville hurtigt væk men det kunne han ikke fordi han ikke kunne se vejen og kom til at sidde 
fast i hækken. Han prøvede at slippe fri men de skarpe grene holdt ham om benene… 
Drengen nærmede sig præsten.  
Drengen havde masser skinhuler i sit ansigt og han havde også orme inde i hulerne. Han havde røde 
øjne og havde ikke normalt blod men giftigt syre. På hans hånd havde han også et tegn med et 
kranie som var tegnet med blod. 
Sjælen fik fat en rive og stak den lige igennem præstens mave. Præsten var ikke helt død, men så 
tog sjælen riven ud af hans mave og svingede den imod præstens hoved. Sjælen ramte præstens øjne 
som drengen trak ud af hovedet med riven. Præsten var død kl.02.45 om natten og det betød at 
sjælen ville forsøge at dræbe flere mennesker. 
Kl.11.00 om morgen kom præstens kone som hed Irene Hansen. Hun var meget nervøs fordi hendes 
mand (som blev dræbt) kom ikke hjem. Hun kiggede lidt inde i kirken men der var han ikke. 
 Konen sagde: ¨Hvis han har festede med sine venner bliver jeg fandens gal¨. 
 Konen gik over til kirkegården og der fandt hun ham. Hun skreg så meget at hun kom i chok. Hun 
kunne ikke så godt tage sin mobil men hun blev nød til det og ringede efter 112. Efter en halv times 
tid kom de og kørte dem til hospitalet. Der gik 24 minutter hvorefter lægen kom og sagde:¨Jeg er 
bange for at deres man er død¨. ¨Vi kunne se at han blev myrdet med en rive ¨sagde lægen. 
¨Det kan ikke være rigtigt ¨sagde Irene grædende. Irene græd i en uge, selvfølgelig fordi hendes 
mand var død. Hun skulle bo sammen med sin bror indtil hun fandt en ny mand. 
Hun kiggede ud af vinduet hvor hun så Sam bag træerne. Irene kendte godt Sam fordi det var 
hendes søn. Hun fik et kæmpe chok men bagefter troede hun bare det var en anden. 
Sam (djævlesjælen) fandt et gammel drivhus hvor han fandt nogle ting som han kunne bruge. Han 
fandt en stor kniv og en økse. Han lavede også en maske der lignede et ondt smil. 
 
Kl.22.00 om aften så han et hus i nabolaget hvor der var nogle piger 
der havde en lille fest. De var alle sammen 13 år gamle og det var en 
vanvittig fest. Der var meget rodet med chips og popcorn og 
coladråber på tæppet. 
En af pigerne tog en avis og hun så at præsten var død. 
En af dem sagde:¨ Det er noget fis det der med den der zombiedreng¨. 
¨ De kan aldrig finde på noget rigtig noget¨ sagde en anden. 
¨ Hej skulle vi se en gyserfilm på¨ sagde den første. 
¨ Jo lad os gøre det¨ sagde de. 
De satte en gyser film på der hed Fredag den 13 på deres store 
fladskærm. Sam så dem men de så ikke ham.   
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Sam ville ind i huset og dræbe dem alle sammen men hvordan skulle komme ind. Hoveddøren var 
låst men havedøren stod åben. Pigerne hørte ham ikke fordi de koncentrerede sig mere om filmen. 
Sam gik ned i kælderen hvor han fandt afbryderen til lyset. Han tog sin økse frem og smadrede den 
så lyset gik ud. Pigerne skreg som om der var ildebrand i hele huset. 
En af pigerne tog sin lommelygte og sagde:¨ Bare rolig jeg skal nok tjekke hvad der er sket¨.  Hun 
gik ned i kælderen men så kom Sam frem og stak efter pigen med kniven. Pigen blev ramt i armen 
men det lykkedes hende at flygte op ad trappen. Hun låste døren ned til kælderen. 
Sam slog øksen mod kælderdøren. Alle pigerne skreg og løb ud af huset. Sam smadrede 
kælderdøren og løb efter pigerne. To af pigerne hjalp pigen med den sårende arm og derfor løb de 
ikke så hurtigt. Sam indhentede dem og slog efter dem med øksen. Den ene pige blev ramt på 
skulderen og faldt ned på vejen. Sam stod over hende og skulle til at dræbe hende.  
Pludselig blev han ramt af en kugle som en politimand skød mod ham. Sam faldt sammen. Pigen 
der blødte fra skulderen løb væk. Politimanden gik over til Sam. Da han var tæt på vendte Sam sig 
om og kastede kniven som ramte politimanden i hjertet. Han var død på stedet.  Kl. var 01.13. 
Men politimanden reddede pigerne fordi det lykkedes dem at komme over til et hus og gemme sig.  
 
Kl.10.00 om morgen kom Sams bror som ikke var død. Hans navn var Jack og var 18 år gammel. 
Da han kom hjem til sit hus der hvor pigerne gemte sig så han alle pigerne og ringede efter 112. 
Pigerne fortalte om Sam. Jack viste lige med det samme at der var noget galt. Sam måtte være hans 
bror som var død i en trafikulykke. 
Han løb ned af trapperne til stueetagen og løb hen til biblioteket. Han lånte en bog om onde sjæle. I 
bogen stod der ¨ Hvis der findes en ond sjæl som dræber mennesker skal du finde noget som du 
kunne fryse ned med f.eks. flydende kvælestof. 
Han ville prøve at finde noget flyende kvælestof men der var også noget han vidste. Det han vidste 
var at alle blev dræbt om aftenen og natten så det var det tidspunkt han skulle fryse ham ned. 
Jack vidste netop hvad han skulle gøre. Hele aftenen lavede han en dukke som var stor som ham og 
fandt noget til dukken så han kunne narre Sam. 
Kl.20.00 var han ved nabolagets sump hvor Sam skulle komme. 
Han havde dukken med et jagtgevær og en lastbil med flydende kvælestof. Han satte dukken med 
tøj på et træsæde og løb hurtigt og gemte sig i lastbilen. Så kom Sam gående over til dukken som 
han troede var et menneske. 
Da han så at det bare var en dukke kørte Jack ind i Sam. Han havde ikke lyst til at gøre det men han 
blev nød til det og så hoppede han ud af lastbilen. 
Lastbilen stoppede af sig selv og så sagde han:¨ Du tilhører ikke den her verden¨ og så skød han 
mod tanken med kvælestof hvorefter Sam blev frosset til is. 
Han skød Sam i 100 stykker. Jack så djævlesjælen flyve væk til sin rigtige verden. 
Jack var glad for at sjælen var væk hvorefter Jack vendte hjem til sit hus. 
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5. klasses biograftur 
Som I alle ved vandt 5. klasse sidste års fjernbingo. Vi var inde at se Vølvens Forbandelse og 
bagefter på mc´d. Vølvens forbandelse var en god film. På en skala fra et til ti fik den 8 fra os. Den 
handlede om en udødelig mand, som ønskede at blive et rigtigt menneske (ikke udødelig). To børn 
hjælper manden med at blive et almindeligt menneske, men de møder mange farlige ting. Vi så 
Vølvens Forbandelse i Cinemaxx på Fisketorvet.  
Vi bestilte hvad vi skulle have på mc´d hjemme i klassen. De fleste bestilte burgere og colaer. Hvis 
vi ville måtte vi få en is. 
Efter vi var færdige med turen tog vi tilbage på skolen. Louise J, Maria og Rasmus C måtte gå hjem 
fra Herlev station fordi de bor lige i nærheden. 
Skrevet af Louise J, Rasmus C, Maria og Magnus fra 5. klasse 
                       
5. klasses hyttetur 
Mandag: 
På vores hyttetur, skulle vi til Roskilde. Da vi kom derned, kunne vi ikke komme ind på værelserne. 
Så vi måtte gerne gå i gågaden. Vi skulle mødes ved et springvand efter et stykke tid. Da klokken 
blev 16:00, måtte vi komme ind på værelserne, da vi kom ind på værelserne skulle vi pakke ud og 
mødes igen, og dem der ville bade kunne bade, men alle skulle gå med. Så vi skulle være klar 
klokken 18:00, da vi skulle spise. Vi fik pasta med kødsovs, og der var ikke nok mad så vi skulle 
vente en halv time på at få mere mad. Da det blev aften, skulle vi begynde at gå i seng. 
 
Tirsdag: 
Tirsdag morgen skulle vi være klar 8:30, da vi skulle have morgenmad. Efter morgenmad skulle 
mødes uden for værelserne. Vi gik sammen over til gågaden hvor vi måtte gå lidt tid, efter det 
skulle vi på en elektrisk legeplads efter nogle timer gik vi tilbage til gågaden, og der gik vi en time. 
Efter vi havde gået der skulle vi i domkirken. I domkirken så vi på gravstene hvor de fleste 
kongelige ligger i f.eks. Christian d.4 og d.7 og mange andre. Efter domkirken gik vi hjem og nogle 
gik på en legeplads tæt på hvor vi boede. Efter et stykke tid skulle vi på Vikingeskibsmuseet. Der så 
vi på skibe og der var nogle film og nogle klædte sig ud fordi man kunne se sig selv som viking. 
Efter det havde vi fri og kim spurgte om vi ville på stranden men der var ikke nok der ville med 
men vi legede vandkamp i stedet for. De fleste blev drivvåde og andre blev ikke så våde. Midt i 
vandkampen kom der nogle andre klasser og sagde vi skulle stoppe. Det var også godt for vi skulle 
spise. Efter vi havde spist gik nogle ned i havnen andre blev hjemme. Om aftenen kom Susan og 
Kim larmende ind og kastede toblarune og småkager.  
 
Onsdag:
Vi nåde lige at spise så kom den første bil der hentede bagage. Efter det ventede vi i lang tid på den 
næste bil og nogle var på legepladsen i mens. Da alt bagage var hentet gik vi i byen og fik is af kim. 
Vi gik lidt frem og tilbage og så skulle vi hjem. Vi gik lidt og så to vi med tog og bus og vi var 
hjemme på skolen kl.13:00. 
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Hyttetur 5. klasse 
Vi mødes på skolen klokken 09:00 hvor vi tog bussen til Ballerup st. derefter tog vi en lang bus tur 
til Roskilde st. så gik vi i gågaden i en time sådan cirka. bag efter tog vi han til vandrehjemmet 
derefter gik vi ned til havnen og spiste vores mad, så gik vi ned til vandet og soppede hvor der blev 
fundet en krystal, lidt efter gik nogen der ned igen og badede. Bag efter  badeturen måtte vi gå i 
gågaden, ned på havnen eller bare blive på vandrehjemmet. De havde noget godt mad på 
vandrehjemmet. Næste dag tog vi hen på motorringen(som er en stor legeplads), så tog vi hen til 
domkirken hvor vi så en masse kongelige grave og til sidst tog vi til vikingeskibsmuseet det var 
meget spændene den dag. Næste dag var vores sidste dag på hytteturen, vi havde til kl. 12:00 hvor 
vi bare kunne hygge, så da kl. blev 12:00 tog vi et tog til herlev st. så tog vi en bus til skolen hvor 
vores forældre kom og hentede os.  
Det havde været en dejlig og spændene med to gode lærere med os.  
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Skitur i 6. klasse 
Den 28. marts tog vi af sted til Østrig. Vi tog nattoget, hvor vi sov i grupper. 
Dagen efter da vi skulle stige af toget i München kunne Sofie ikke finde sin mobil, vi gennemsøgte 
hendes kuffert og den kabine, hvor hun havde sovet, men den var væk. 
Første dag da vi kom ud på hotellet, pakkede vi ud og gik ned til byen for at hente vores skiudstyr. 
Da vi skulle ud og stå på ski startede vi alle på børnebakken. Der gik ikke lang tid, før alle var ude 
på de andre pister. Der var mange, der kom til den blå og røde løjpe allerede den første dag. 
Dagen var lang, og sidst på eftermiddagen fik man også ondt i sine ben. 
Når vi skulle tilbage til hotellet, måtte dem der ville stå ned på ski, de andre tog liften, da man kom 
ned tog vi alle sammen bussen hjem til hotellet igen med vores ski. 
 Vi var tre forskellige steder henne for at stå på ski. 
PÅ den tredje dag i Wagrain var der en pige der brækkede sit håndled på en off-pist. Pigen kom til 
lægen og fik gips på sin arm. Dagen efter brækkede Sofie sin storetå ved at slå en vejrmølle ind i 
væggen. Hun skulle også til lægen og få gips på. 
 Vi var ude og stå på ski alle dagene undtagen tirsdag. 
De to piger der havde brækket noget, blev hjemme resten af turen. 
En aften hvor vi sad og spiste aftensmad, kom en pige til at hælde spagetti ud over en af vores lærer, 
så han blev nød til at skifte bukser. Senere på aften gik Frederikke ind i hjørnet af et skab og fik en 

kæmpe bule i panden, så hun skulle til lægen. 
Den dag vi skulle hjem, startede vi med at stå på ski i noget tid. Da vi 
kom hjem på hotellet igen, skulle vi med en taxi over til togstationen, vi 
skulle i alt med to toge hjem. 
Da vi var i nattoget, sad vi alle og hyggede os hver for sig, efter det gik 
næsten alle i seng. 
Da vi vågnede næste dag var vi i Danmark på vej mod Københavns 
Hovedbanegård, og da vi kunne se Hovedbanegården, kunne vi også se 
alle vores familier. 
Det var en rigtig god tur, som alle kunne lide. 
Skrevet af Cecilia, Sofie og Sabrina 
 

Skiferie 
Da vi skulle på skitur, tog vi med tog til München og videre fra München til Salzburg og til sidst til 
Wagrain. Vi skulle køre i en time i bjergene med bus for at komme til hotellet. Da vi kom til 
hotellet, fik vi nøglerne begyndte vi at pakke ud. Den 
første dag stod vi ikke på ski men vi lejede ski, støvler 
og hjelme. Den anden dag stod vi på ski men Mark og 
Mikkel lagde deres 10 euro på natbordet og da vi kom 
tilbage var de væk. Vi gik ud fra at rengøringsdamerne 
havde taget dem som drikkepenge. Der var nogle der 
kunne stå på ski i forvejen, men de resten lærte det 
hurtigt. 
Alle lærte at køre på rød og nogle lærte at køre på sort. 
Der var mange der kom ud at køre uden for pisterne i 
dyb sne. Der var nogle der havde nemt ved at lære mens 
andre havde svært.  
Skrevet af Lukas, Andreas, Mikkel, Jens Frederik og 
Christian 
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Zoo 
Det var fredag, og vi mødte på skolen klokken 9, fordi vi skulle i zoo på skolens fødselsdag. Lidt 
efter blev vi hentet af en buschauffør, han var ikke en sød gut. Endelig kom vi ind i zoo efter 20 
minutter i bus (det var så kedeligt), vi havde lavet nogle grupper hjemmefra, dem fandt vi sammen i 
og begyndte at gå i zoo. 
Vi så, der var en gås, man kunne gå ind til, og det gjorde vi, men vi havde ikke set, der var et skilt, 
hvor der stod: ”Gåsen kan være aggressiv”. 
Da vi gik igennem lågen, begyndte gåsen at løbe efter os med åben mund for at bide os. 
Da vi endelig kom igennem, gik turen nu til slikbutikken, vi købte en masse slik og is. 
Da klokken endelig blev 12, skulle vi spise, og vi købte kebab og hotdogs, det smagte meget godt. 
Nu skulle vi hjem, og vi glædede os, fordi vi havde fri, da vi kom hjem, og vi slappede bare af 
resten af dagen. 
Skrevet af Patrick, Mathias, Oliver, Mark, Anders og Marcus 
 
Tur til Geologisk Museum 
Vi stod spændt og ventede på bussen i den vildeste tøsne. Vi havde det festligt på vej derind og 
troede, at vi skulle lære om bjergarter på Geologisk Museum. Vi sad i forhallen, og ventede i 15 
graders varme. Der kom en fjoget mand ud, og vi sad og grinede lidt af ham, indtil vi fandt ud af, at 
det var vores guide. Vi kom op i et kæmpe lokale med en masse små stole. Han stillede sig op ved 
den store tavle og begyndte at snakke om arkæologer og geologer. Han sagde , at vi skulle hade 
arkæologer, og at de havde det vildeste ”low-tech” udstyr. Han mente, at de tænkte meget 
gammeldags- i forhold til geologer, der havde ”high-tech” udstyr. Han gik direkte videre om den 
lidt fleksible tidsalder. Arkæologer plus-minus 1 million år og geologernes tidsalder plus-minus 
10.00 år. 
Så gik vi ind i et rum, der var fyldt med sten, hvilket kom lidt bag på os, da vi ikke skulle lære 
noget om det. han begyndte at forklare om mineraler, men det var lidt svært at koncentrere ig om, 
da der sad en GRANDE bussemand lige i udkanten af hans venstre næsebor. han begyndte at 
forklare, men ingen kunne tage det seriøst, selv ikke lærerne.  
Vi gik videre og kom til en kæmpe stor sten, og vi var to, der lænede os op ad den(Rikke og 
Frederikke). Resten kom, og han begyndte at fortælle. Det var slikkestenen. Mange andre børn 
havde slikket på den. Det fik vi først af vide, efter at drengene havde slikket på den. 
Efter at vi havde fået en meget sølle rundvisning på museet, gik vi tilbage til det hvide lokale. Vi 
var ved at være sultne, så vi skulle hen til et museum, hvor vi kunne spise. På vej derhen slikkede 
drengene på en masse sten, og vi gik og talte om besøget hos Bussemands Thomas. Alt i alt var det 
en meget underholdende tur. Nu ved mange, hvem Bussemands Thomas er. 
Skrevet af Amanda, Benedikte, Ida, Rikke og Frederikke 
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Konfirmationsforberedelse med målet 
konfirmation 

 
 
I år er de fleste i vores klasse blevet konfirmeret. Det kræver, at man har været til 
præstetimer og været til 10 gudstjenester. Vi begyndte i starten af september på 
præstetimerne. Vores præst var Niels Jørn Fogh, og vi synes alle, at han er sød.  
     I præstetimerne lærte vi om Biblen, Gud og Jesus. Vi sang også salmer som fx ”Alle 
gode gaver” eller ”Hil dig frelser og forsoner”. Dog var det ikke kun kedelige salmer, vi 
sang. Vi sang også en sang kaldet ”We wanna see”. Det er lidt en rocksang, som handler 
om, at vi vil se Jesus, og at han vil hjælpe os til at indse, at Gud findes, og hvis vi tror på 
ham, vil Jesus hjælpe os til Paradiset. Vi så også film om Jesus og hans bedrifter, om 
Jomfru Maria og Josef og en masse andre. Når vi var til præst, var vi der i halvanden time, 
men der var en pause på cirka 10 minutter efter en time. I pausen fik vi en snack og 
saftevand. Det var dejligt med lidt opfriskende efter så meget lærdom. For ikke at lyde som 
totale nørder  bliver vi altså nødt til at sige, at det ikke altid var lige spændende, men vi 
lærte i hvert fald noget hver gang. 
     De 10 gudstjenester måtte man selv fordele, men hvis man ikke fik alle 10 krydser, 
kunne man ikke blive konfirmeret. Så vi gik til gudstjeneste om søndagen, men da vi er 
unge kunne vi også komme til ungdomsgudtjeneste. Det var, hvor et band - enten fra 
Danmark eller fra udlandet - kom og prædikede, hvorefter de spillede noget musik. Det var 
meget sjovt, fordi det var anderledes, og så hørte man det fra unge mennesker. Det var 
lettere at sætte sig ind i. Efter prædiken var der slik og saftevand, og man fik mulighed for 
at tale med bandet.  
    De almindelige gudstjenester fungerede ikke på denne måde. Nu ved vi jo alle, hvordan 
det fungerer, så det gider vi ikke at fordybe os i☺. Der er fire forskellige former for 
gudstjenester; der er den almindelige, der er mosaik (hvor der er et band, der spiller i 
stedet for orglet), ungdoms- og børnegudstjeneste (hvor de gør det forståeligt for små 
børn).  
     Efter ca. 50 præstetimer og 10 gudstjenester kan man endelig nå målet: konfirmation☺. 
Det er noget af det fedeste her i verden. Man får lov til at vælge smukt tøj, lækker mad, 
gæster og… at tro på Gud. Det er også den første fest, hvor man virkelig er 
hovedpersonen. Vi har hørt, at hver konfirmand i gennemsnit får 30.000 kr. Det svarer til, 
at vi fik 500 kr. i timeløn for både præstetimer og gudstjenester! Og det er jo ikke så lidt☺. 
Vi fik alle en fantastisk fest med masser af sjov og gode gaver.  
 
 Skrevet af: Cille og Kamma, 8. klasse 
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Referat af generalforsamling den 30. marts 2009 
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 
Eventuelt 
 
 
Erik Nordahl Carlend (ENC) 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 2008 ved ENC: 
 
Skolens hovedaktiviteter 
Herlev Privatskole er en selvejende institution, der som en ét-sporet skole tilbyder undervisning fra forskoleklasse 
til og med 9. klasse. 
 
Redegørelse for skolens økonomiske udvikling. 
 
Årets resultat udviser et overskud på kr. 384.266, hvilket er en forbedring på kr. 384.132 i forhold til det 
budgetterede overskud på kr. 134. Som følge af en stadig god likvid beholdning, som ved udgangen af året udviste 
kr. 2,9 mio., kan en del af forbedringen henføres til renteindtægter, mens den resterende del kan henføres til en lidt 
større refusion vedr. lønudgifter samt div. besparelser på driften. 
 
Herlev Privatskole har en likviditetsgrad på 118,4% mod 92,9% året før. Skolen har som nævnt en ganske 
tilfredsstillende likvid beholdning. Hertil kommer, at soliditetsgraden for 2008 er 77,3% mod 75,7% i 2007. 
Overskudsgraden er steget fra 0,7% i 2007 til 2,3% i 2008. Skolens egenkapital er ligeledes steget i 2008 til kr. 
9.525.680, hvilket giver skolen et solidt økonomisk fundament. 
 
Det af staten tilbageholdte tilskud på ½%, ca. kr. 49.000, er ikke medtaget i indeværende års regnskab, men 
indregnes i årsrapporten for 2009. 
 
Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. 
Skolen har ikke i regnskabsåret haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentlige støttede institutioner. 
 
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning. 
Der er ikke indtruffet nogen betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb. 
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Frivillig arbejdsdag 
Modsat andre år var skolens frivillige arbejdsdag en meget stor succes. Antallet af frivillige, som deltog i 
arbejdsdagen var omkring 100 forældre og elever. Arbejdsdagen er af meget stor betydning, både økonomisk og 
socialt. I 2008 blev gymnastiksalen, omklædningsrum i kælder samt SFO’en malet.  Den store tilslutning kræver 
dog en endnu bedre planlægning fra bestyrelsens side, hvilket vi naturligvis vil tage højde for til den kommende 
arbejdsdag. Den samlede bestyrelse vil gerne takke for den store tilslutning, som vi håber på en succesrig 
gentagelse af i år. 
 
Skolen forventninger til fremtiden. 
I budgettet for 2009 er der afsat midler til en ny legeplads samt renovering af hovedbygning. Renovering af 
hovedbygning er meget presserende, da der er konstateret svamp. Omkostningen til renoveringen budgetteres i 
indeværende år, 2009. Dette er en af de væsentligste årsager til at vi i år budgetterer med et mindre underskud på 
kr. 357.775. Til trods for dette, vil skolen have en sund økonomi og vil stå stærkt funderet også til fremtiden.  
 
Fremtiden tegner fortsat lys, idet ventelisterne ”som tidligere år” til forskolen er fuldtegnet frem til og med 2014. 
Alt tyder således stadig på, at Herlev Privatskole fortsat vil stå stærkt funderet i fremtiden.  
 
Resultat og overskudsdisponering 
Resultat for 2008: kr. 384.266  
 
Bestyrelsen foreslå, at årets overskud overføres til næste år. 
 
Bestyrelsens beretning 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. Revisoren havde endnu engang specifikt nævnt Gerda for hendes flotte arbejde. 
 
Skolen har en sund økonomi 

• Et overskud på kr. 384.266, mod budgetteret kr. 134.  
• En egenkapital på kr. 9,5 mio.  
• Likviditet på kr. 2,9 mio. 

 
72,8% af skolens indtægter kommer fra statstilskud og ca. 26,8% kommer fra ”skolepenge”. 
 
70% af skolens udgifter går til ”undervisning”, 21% til ”ejendomsdrift” samt 9% 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. 
 
Anne Eidorff mor til Frederik Eidorff, 1. klasse, spurgte, om svamp i hovedbygningen er dækket af skolens 
forsikring. PS kunne oplyse, at skolen desværre ikke er forsikret mod præcis den type svamp. 
 
Lene Skytte, mor til Mathias Skytte, 4. klasse, spurgte, hvilken betydning det har for skolen, at vi ikke længere har 
10. klasse. BD viste hvor i regnskabet forskellen kunne findes og PS kunne oplyse, at det ikke har betydning for 
lærerstaben. 
 
Regnskabet skal ikke længere godkendes af generalforsamlingen. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. 
 

4. Indkomne forslag 
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Der var ikke kommet nogle forslag. 
 

5. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår 
BD beskrev, at budgettet for 2009 udviser et mindre underskud på kr. 327.765. Skolens økonomi er sund som 
tidligere nævnt. Vi har både en sund likviditet samt en solid egenkapital. 
 
Væsentligste poster i budgettet for 2009 er renovering af hovedbygning og ny legeplads til en samlet pris af kr. 2,5-
3 mio. 
 
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. 1.150 pr. måned til kr. 1.250 pr. måned. SFO-betalingen hæves 
fra kr. 825 pr. måned til kr. 900 pr. måned. 
 
Begge forslag blev vedtaget. 
 
Jesper Lange, far til Erik Lange, 7. klasse, spurgte om den procentvise forhøjelse af skolepengene svarede til den 
procentvise forhøjelse af skolens udgifter. BD oplyste, at skolens indtægter stammer fra statstilskud samt 
egenbetaling, og at statstilskuddet ligger fast. Egenbetaling er eneste mulighed for øget indtægt til dækning af 
skolens drift, og bestyrelsen har fundet det nødvendigt med denne stigning til delvis dækning af det budgetteret 
underskud. PS kunne endvidere oplyse, at lønstigninger i forbindelse med den nye overenskomst er højere i år. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var:  

• Erik Nordahl Carlend (barn i 5. og 8. klasse) ønskede genvalg 
• Lene Crone Glaas (barn i 5. og 8. klasse) ønskede genvalg. 
   

Erik og Lene blev begge valgt for en 2-årig periode. 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Til bestyrelsen blev foreslået valg af:  
• Inge Sørensen (barn i 2. og 4. klasse)    
• Nikolaj Krejsby Pedersen (barn i 2. 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. Eventuelt. 
Lene Skytte, Mathias Skytte, 4. klasse, spurgte til de 400 m2 ekstra areal skolen har lånt af udlejer. PS oplyste, at 
forbedring af arealet har været til debat i bestyrelsen og at det p.t. er besluttet ikke at forbedre arealet, da det kun er 
lånt for en begrænset periode. 
 
Heidi Nyborg, mor til Emil Nyborg, 7. klasse, spurgte om forskellige læringsstile var noget, man havde overvejet 
på Herlev Privatskole i stedet for den klassiske tavle undervisning, som oftest er benyttet på skolen. PS oplyste, at 
emnet løbende var genstand for debat i lærerkollegiet. Det er en klassisk diskussion. Det står den enkelte lærer frit 
for at undervise efter de forskellige læringsstile, de har lært på seminariet – dog med hovedvægten lagt på den 
klassebaserede undervisning. 
 

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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Skolepenge 2009/201

 for skoleåret 2009/2010                  

sesgebyr:   750 kr. 

e for 1 barn pr. måned:        1.250 kr. 

e for 2 børn pr. måned:   2.370 kr. 

e for 3 børn pr. måned:   3.340 kr. 

ves ikke skolepenge for 4. barn. 
r fritidsordning er 900 kr. inkl. frugt. 
taling skal ske inden den 5. i måneden. Der opkræves 

ebetaling og betaling for fritidsordning i alle 12 måneder. 
else på venteliste betales et årligt ventelistegebyr på 100 kr. 
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