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NYT FRA SKOLEBESTYREREN! 
 
Med ønsket om et rigtigt godt og lyst nytår byder jeg velkommen til andet halvår af skoleåret 
2007/2008.  
 
Straks her i det nye kalenderår går håndværkerne i gang med at fuldende vores store 
udendørsprojekt, idet vores nye, flotte cykelparkering er planlagt til at stå færdig før vinterferien. 
 
Senere på året vil vi ligeledes arbejde videre med projekteringen at et manglende fundament under 
dele af den hvide bygning, samt med projekteringen af et rådproblem i etagedækket mellem 
kælderen og stueetagen. 
 
Håndværkerne får ligeledes travlt med at udskifte og forbedre diverse kloakledninger, brønde m.m. 
– og sluttelig arbejder skolen på at få lov til at leje lidt mere jord af vores udlejer – til glæde for 
vores børn, idet meningen er den, at skolegården i givet fald skal udvides en smule mod vest 
 
På det personalemæssige område har vi lykkeligvis fået brikkerne til at gå op, således at 2.halvår er 
dækket med gode og stabile løsninger. 
 
Efter sommerferien vender Susanne Schütt Madsen og Rikke Bohart Vincentz tilbage efter 
veloverstået barselsorlov – og i løbet af efteråret dukker Maria Ekberg Jensen op igen efter sin 
orlovsperiode – hvilket vi alle glæder os meget til. 
 
Som tidligere meddelt er dette års 10. klasse den sidste på Herlev Privatskole, idet vi har besluttet at 
nedlægge 10. klasse hos os, da vi må konstatere, at der i de senere år er opstået det 
”succesproblem”, at vores elever for langt størstedelens vedkommende vælger at gå direkte videre 
efter 9. klasse i gymnasiet, på handelsskolerne m.m. 
 
Det er med stærkt blandede følelser, at ovenstående beslutning er truffet – men vi kan glæde os over 
rigtigt mange, entydigt positive tilkendegivelser, som bakker op om beslutningen, hvilket bekræfter 
os i, at beslutningen har været den rigtige! 
 
Alt i alt står vi, her ved indgangen til 2008, med følelsen af, at mange spændende projekter venter 
forude; men vigtigst af alt er, at arbejdet på Herlev Privatskole med 231 dejlige børn og unge hver 
eneste dag er noget af det mest livsbekræftende, der findes! 
 
GODT NYTÅR! 
 
Per Simonsen 
Skolebestyrer 
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Skrotkoncert på Herlev Privatskole 
Af Morten Randrup Christensen 
 
Der var underholdende og veloplagt sceneoptræden samt et medlevende publikum, da salen på 
Herlev Privatskole blev fyldt op med skidt og skrammel onsdag 21. november 2007 i tredje time. 
Forskolen - 4. klasse havde sat sig godt til rette, da Fætter Mikkels Skrammelorkester indtog 
scenen. Og de to herrer Kai Stensgaard og Jesper Mikkelsen underholdt både med virtuos 
behandling af musikinstrumenterne og sjove indfald. 
Kai og Jesper er begge konservatorieuddannede trommeslagere, Kai i janitshar – klassiske trommer 
og Jesper i klassisk slagtøj. Men de behersker også kunsten at spille på gamle urtepotter, kasserede 
gulve, slidte savklinger, ramponerede bildøre, rustent blik og alt muligt andet skrammel og ragelse. 
Det beviste de til fulde ved skolekoncerten på Herlev Privatskole, hvor eleverne var tryllebundne af 
alle de spændende rytmer og lyde, som Kai (Fætter Mikkel) og Jesper bankede ud af deres 
hjemmelavede lossepladsorkester. Og eleverne havde masser af gode forslag til forskellige 
instrumenter, som man selv kunne lave. Én kom med forslag om at lave en banjo af ballon, og en 
anden havde en idé til en guitar sat sammen af pap og elastikker. Eleverne fik en stor 
koncertoplevelse med hjem i skoletasken, og størsteparten af koncertgæsterne var blevet så 
inspirerede af dagens indtryk, at de havde planer om at lave deres eget instrument, når de kom hjem. 

 
Kai er 55 år og har gennem årene m
trommer i flere rockbands. Bl.a. Chili og 
Wipe Out. Om han også har mishandle
elever, som han har undervist på forskellige 
musikskoler vides ikke, men under 
koncerten fik han hamret lyde ud af tre af 
skolens elever, der sagde ”av”, ”dyt” og 
”båt”, når trommestikken ramte dem i 
hovedet. Eleverne var dog beskyttet af 
cykelhjelme og har det efter 
omstændighederne godt. Uden for skoletid, 
går Kais musikalske udskejelser bl.a. ud 
over kirkerne, hvor han ofte giver koncert på 
marimba. 

ishandlet 

t de 

”Av”, ”Dyt” og ”Båt”. Helena-Celine (3.), Benjamin (2.) og Marcus (4.) blev alle 
udsat for Kais kølle.  Men de var heldigvis iført hjelm og led ikke overlast. –
Forskole-4. klasse kan se alle billeder fra koncerten i Forældreintra. 

Kai og Jesper fandt hinanden på 
musikkonservatoriet i Aalborg. De har 

holdt sammen lige siden og givet skolekoncerter gennem de sidste 20 år. Musikelskere har kunnet 
nyde godt af Jespers evner på trommer i Århus Symfoniorkester, som han af og til stadig optræder 
sammen med. Herudover har han specialiseret sig i virksomhedskurser, hvor han teambuilder 
medarbejderne ved at gøre dem til et brasiliansk gadeorkester. Når Jesper på 42 år ikke passer sin 
musikalske karriere, tager han sig af kone og tre børn. 
 
Kai og Jesper formår fra første øjeblik at fange publikums interesse takket være et fint samspil med 
børnene og en sceneopsætning, der kan fange enhver skrothandlers opmærksomhed. Udover Fætter 
Mikkels Skrammelorkester giver de to herrer også skolekoncerter med andre orkestre. Bl.a. Classic 
Steelband. Vi er blevet begejstret over deres optræden på Herlev Privatskole og ser frem til et 
gensyn med Kai og Jesper i den ene eller anden form. 
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KAOS-Kai 
Af Morten Randrup Christensen 
 
Miljøet blev skånet og den travle morgenbiltrafik omkring Herlev Privatskole reduceret med op til 
30 procent, under KAOS-kampagnen i ugerne 38 og 39. 
 
Det flotte resultat indikerer, at 
Herlev Privatskoles forældre og 
børn muligvis er en smule mere 
miljøbevidste end forældrene på de 
øvrige skoler i Herlev, hvor 
kampagnen måske ikke blev taget 
alvorligt. Hos os blev der cyklet og 
krydset af til den store 
guldmedalje, først og fremmest 
takket være skolens egen KAOS-
Kai, Kai Beck-Andersen, der stod 
for alt det praktiske omkring 
kampagnen. Og om nogen selv 
viser vejen. Iført cykelhjelm og 
cykelklemmer tramper han nemlig 
ofte de 12 kilometer fra bopælen i 
Farum til Herlev Privatskole.  
 
-Jeg mener, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der er andre muligheder end bilen som 
transportmiddel til skolen, fortæller Kai. Mindre trafik er godt for miljøet, og man får det bedre 
personligt ved at bruge sig selv og sin krop, tilføjer Kai. -Vi har jo netop fået kroppen for at bruge 
den.  

 
Kais engagement i forbindelse med kampagnen 
har været forbilledligt. Og der var da også 
masser af ros til skolen for den måde, vi havde 
løst opgaven med KAOS-kampagnen på, da en 
medarbejder fra Herlev Kommune onsdag 10. 
oktober kiggede forbi til morgensang. Han 
begavede den klasse der havde klaret sig bedst 
med et kæmpemæssigt gavekort til en biograftur. 
Kai belønnede de øvrige deltagende klasser med 
lakridser – ”trafikskilte” naturligvis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var femte år at Herlev Kommune 
kørte KAOS-kampagnen. 
Mottoet: ”Drop bilen og få børnene på 
rette vej”. 
 
Sammen med Elverhøjens skole var vi 
kommunens eneste deltager. 
 
Det var første år, at vi deltog. 
 
Kampagnen var målrettet mod 2.-7. 
klasse. 
 
5. klasse klarede sig bedst, og fik en 
biograftur som belønning – mon de 
skal se ”biler”… 
 

FAKTA 
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Maria, Josefine og Patrik 
Der var en gang tre børn, en lillesøster og en storesøster og en storebror. Lillesøsteren var 5 år og 
storesøsteren var ti år og storebroren var 12 år.  
Men de var kede af det, fordi deres mor og far var lige blevet skilt og så blev deres mor sur, fordi 
deres far sagde, de skulle holde jul hjemme hos ham. 
Men så blev Josefine, børnenes lillesøster, sur. Hun sagde, at hun ville flytte hjemmefra. Det gad de 
andre ikke. 
”OK, så går jeg bare selv hjemmefra”, og så gik hun sin vej. 
Da mor kom hjem fra arbejde, blev hun rigtig ked af det og hun ringede til deres far og til politiet. 
Så skulle de alle sammen hjælpe med at finde Josefine. 
Så så Patrik og Maria noget mærkeligt noget. De så, at der var noget, der raslede. Maria blev lidt 
bange og hun kaldte på deres mor. Hun sagde, ”mor, der er noget, der rasler bag træet”. 
Hun hørte det ikke.  

 
Så kaldte Maria på sin far, 
”far, der er noget, der rasler 
bag ved træet”. 
Men han hørte det heller 
ikke. 
Så gik Maria og Patrik hen 
foran døren i forhaven. Så! 
Ja, så så de far og mor 
kysse og så blev de glade.  
Men så tog Maria og Patrik 
sig sammen. De gik hen 
bag træet og der så de 
Josefine, der sad og talte 
blomster. Så blev de endnu 
gladere og de gik hen til 
deres forældre og sagde det 
til dem. 

Så blev de også glade og så blev far og mor glade igen og de holdt jul sammen og sang julesalmer. 
Det endte godt og du må selv finde på resten. 
Skrevet af Sarah, Camilla og Erica 
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Der var engang en lille kanin, som hed Katja. Hun var på besøg hos sin mormor og sin morfar. Hun 
havde en kurv med til sin morfar. Der var medicin i kurven, for morfar var meget syg. Det var godt, 
den lille kanin kom, så fik morfar sin medicin. 
Skrevet af Natasha og Frederikke 
 



Vi er hos to glade nisser, der holder jul. 
Det er juleaften. De skulle spise nu, men de havde ikke noget at spise, kun agurker og sennep og 
chokolade. 
Chokolade kan de godt spise og de ser en film, Nissebanden. 
En hyggelig julenat. 
Skrevet af Jeppe og Magnus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayas store dag 
Maya var en pige på 12 år, som drømte om at blive fotomodel. 
Det var den 19/12 og der var 5 dage til juleaften. 
Så sagde hun, ”Jeg vil være fotomodel nu”. 
”Jamen lille skat”, sagde hendes mor, ”du er alt for ung, du skal være mindst 20 år, før du kan blive 
model, lille skat”. 
”Okay, så må jeg jo vente”, og så gik hun ind på sit værelse. 
Så ventede hun på sit værelse lige til juleaften. Her fik de and og flæskesteg i massevis. 
Og jeg tror nok, at Maya blev fotomodel. Slut prut finale. 
Skrevet af Lena. 
 
 
 
 

Det var en meget mørk nat og det var 
snart juleaftensdag og der var dækket 
op til julemad. 
Det var et rigtig pænt juletræ og alle 
sov. De glædede sig meget til juleaften. 
Drillenissen sad med sin risengrød og 
spiste. Klokken var 6.00. 
Det sneede lidt meget. Julemanden 
havde været der med gaver. 
Skrevet og tegnet af Jacob 
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I frikvartererne legede vi drengene efter pigerne. Det var 
sjovt. Vi fangede pigerne hele tiden. De løb hele tiden op i et 
hjørne, så var det let at fange dem. Men Lena løb hele tiden 
op i den store gård. 
Så skulle vi ind til time og der skulle vi læse op i vores bog 
”Søren og Mette læser historier”. Jonathan slog sin arm og så 
kom hans far midt i læsningen.  
Så skulle Kai snakke med Jonathans far og så skulle jeg 
snakke med Jonathans far, for Jonathan skulle hjem til mig 
og lege. Det bliver sjovt, jubijæ. 
Skrevet af Rasmus og tegnet af Jonathan 
 
Der var en gang en lille bjørn, der hed Nilo. 
En dag var Nilo ude i skoven sammen med sin mor, men 
pludselig kom Nilo for langt ind i skoven. 
”Moooor”, skreg Nilo. 
Pludselig stod en lille nisse foran ham. ”Hvad laver du her”, 
sagde nissen. 
”Hvem er du”, sagde Nilo. 
”Jeg er skovnisse. Jeg har været her i skoven lige siden 1975”, sagde nissen. 
”Men hvem er du egentlig?” sagde nissen så. 
”Jeg er bare en lille bjørn, som hedder Nilo og som er blevet væk fra sin mor. Men hvad hedder 
du?” 
”Jeg hedder Niels Peter” 
Nilo så ned på den lille nisse, han var ikke højere end 20 cm. 

”Uuuuh, jeg fryser”, sagde 
Nilo. Det var i starten af 
december og det var koldt. 
”Kom med hjem til mig”, 
sagde nissen. 
”Tak”, sagde Nilo. 
Da de havde gået lidt kom 
de til et lille hus. Døren var 
ikke ret stor, så Nilo måtte 
kravle ind i det lille hus. Så 
kom han ind i en lille stue. 
På et lille bord i hjørnet af 
stuen stod en lille blå 
glaskugle. 
”Hvad er det?”, spurgte Nilo 
”Det er min magiske 
glaskugle. Man kan se, hvad 
der sker lige nu i hele 

verden, bare du siger, hvem eller hvad du vil se. 
”Okay”, sagde Nilo, ”Jeg vil se, hvor min mor er”. 
Pludselig kom et billede af Nilos mor, der gik rundt ude i skoven og ledte efter Nilo. 
”Nå, det er der, hun er”, sagde nissen. ”Kom med, så finder vi din mor. De fandt Nilos mor og så 
tog Nilo og hans mor hjem. 



Og jeg ved, Nilo og nissen Niels Peter lever stadig nu i dag. 
Skrevet af Astrid og tegnet af Katrine 
 
Vi leger hver dag i frikvartererne oppe i tårnet. Men en gang sad Rasmus fast oppe i tårnet. 
Rasmus råbte på Michael, så han kunne komme ned fra tårnet. 
Nogen gange spiller vi fodbold og nogen gange leger vi ”den, der rør den sidst”. 
Skrevet og tegnet af Jais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lille pige og en lille kanin 
Der var engang en lille pige og en Kanin. Pigen hed Mille, og kaninen hed Trine. Men hendes mor 
kunne ikke tåle kaniner, for hun kunne ikke tåle hø. Og far kunne ikke tåle kaniner. Så gik hun en 
tur og mødte en kanin. Så så hun at den slog en bille. 
Skrevet af Freja og Louise 
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Skræmmende konkurrence 
 
 

Der blev leveret rendyrket uhygge og gys fra deltagerne i bibliotekets Halloween-
tegnekonkurrence. I 3.-5. klasse blev førstepræmien vundet af Caroline J. fra tredje klasse, 
mens Mikkel fra fjerde og Mark fra femte blev hhv. nr. to og tre. 
Hos de små gik førstepræmien til tegnedrengen Magnus fra anden klasse, mens de uhyggelige 
tegninger fra Sune i forskolen og Malene fra første klasse blev præmieret som nummer to og 
tre. 
 

Se flere 
monsterteg-
ninger på 
næste side – 
hvis du tør! 

MMMiiikkkkkkeeelll   
444...   kkklllaaasssssseee   
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Der blev afleveret 
mere ned 50 
tegninger til 
tegnekonkurrencen. 
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Alle de stolte vindere har 
fået overrakt deres 
præmie til morgensang. SSSuuunnneee   fffooorrrssskkkooollleeennn
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Den gamle julemand  Den gamle julemand  
  
Der var engang en gammel julemand. Han skulle ud i skoven for at fælde et træ til hans værksted. 
Men da han kom hjem kunne han ikke komme ind ad døren. Han havde spist for meget risengrød. 
Også råbte han til sin kone, som hed Kandis. Jeg kan ikke komme ind ad døren. Jeg har spist for 
meget risengrød, men jeg vil gerne have mere risengrød og så sad de og spiste mere risengrød. Så 
kom deres 27 børn ind og sagde til Kandis og julemanden. Lillebror er faldet ned i sneen. I må 
komme og hjælpe os. Og så så de at han lå med hovedet ned i sneen og råbte på hjælp. Julemanden 
kom og hjalp ham op af sneen og så tog julemanden ham op på ryggen. Da de kom ind igen fik de 
varm kakao med flødeskum. Bagefter fik han et dejligt varmt bad og så skulle alle i seng.  

Der var engang en gammel julemand. Han skulle ud i skoven for at fælde et træ til hans værksted. 
Men da han kom hjem kunne han ikke komme ind ad døren. Han havde spist for meget risengrød. 
Også råbte han til sin kone, som hed Kandis. Jeg kan ikke komme ind ad døren. Jeg har spist for 
meget risengrød, men jeg vil gerne have mere risengrød og så sad de og spiste mere risengrød. Så 
kom deres 27 børn ind og sagde til Kandis og julemanden. Lillebror er faldet ned i sneen. I må 
komme og hjælpe os. Og så så de at han lå med hovedet ned i sneen og råbte på hjælp. Julemanden 
kom og hjalp ham op af sneen og så tog julemanden ham op på ryggen. Da de kom ind igen fik de 
varm kakao med flødeskum. Bagefter fik han et dejligt varmt bad og så skulle alle i seng.  
Den næste dag skulle julemanden tabe sig, og så blev han en rigtig julemand. Så slutter den historie 
nu. SLUT!!! 
Den næste dag skulle julemanden tabe sig, og så blev han en rigtig julemand. Så slutter den historie 
nu. SLUT!!! 
Emma, Sofie og Louise V. Emma, Sofie og Louise V. 
  
Doktor Fvorm Man Doktor Fvorm Man 
Doktor Fvorm Man er en slags doktor, men ikke rigtig mere. Engang for over 50 år siden, hvor 
doktor Fvorm Man var meget ung, lavede han mange eksperimenter. Han fandt ud af, hvad 
hamstere spiste, hvad Marsvin kan spise, og hvor hurtigt en tiger kan løbe, hvis den er sulten og 
hvis den er mæt. Men en dag syntes han, at det var for kedeligt, så han ville prøve at lave et 
eksperiment med en død fætter. Det gik ud på, at han ville vække ham til live med stød, men der 
kom for meget elektricitet i ham, så han blev selv ramt hårdt, og så blev han til en galning. Han 
besvimede med det samme og vågnede først næste aften. Han så ud af vinduet og så en med 
udstrakte arme. Det var hans fætter, der var blevet vækket til live. Han var blevet til en mumie og 
råbte ”Muuhaha”. Så lavede doktoren et eksperiment med sig selv som forsøgskanin. Det gik ud på, 
at han ville sætte sig i en stol og få strøm igennem sig. Og han ville også begynde på at lave en 
dødsdrik. Det virkede, og han blev endnu mere gal! 

Doktor Fvorm Man er en slags doktor, men ikke rigtig mere. Engang for over 50 år siden, hvor 
doktor Fvorm Man var meget ung, lavede han mange eksperimenter. Han fandt ud af, hvad 
hamstere spiste, hvad Marsvin kan spise, og hvor hurtigt en tiger kan løbe, hvis den er sulten og 
hvis den er mæt. Men en dag syntes han, at det var for kedeligt, så han ville prøve at lave et 
eksperiment med en død fætter. Det gik ud på, at han ville vække ham til live med stød, men der 
kom for meget elektricitet i ham, så han blev selv ramt hårdt, og så blev han til en galning. Han 
besvimede med det samme og vågnede først næste aften. Han så ud af vinduet og så en med 
udstrakte arme. Det var hans fætter, der var blevet vækket til live. Han var blevet til en mumie og 
råbte ”Muuhaha”. Så lavede doktoren et eksperiment med sig selv som forsøgskanin. Det gik ud på, 
at han ville sætte sig i en stol og få strøm igennem sig. Og han ville også begynde på at lave en 
dødsdrik. Det virkede, og han blev endnu mere gal! 
Louise L. Louise L. 
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”Generalprøve” ”Generalprøve” 
 Det var Sofie som var luciabrud og det gik fint. Vi skulle synge nogle sange. Nogle skulle synge 
solo, men nogle var hæse. Vi fik æbleskiver og sodavand, da vi var færdige. 
 Det var Sofie som var luciabrud og det gik fint. Vi skulle synge nogle sange. Nogle skulle synge 
solo, men nogle var hæse. Vi fik æbleskiver og sodavand, da vi var færdige. 
Senere var der konkurrence. Det var Mathias der vandt. Han havde lavet den flottese marcipangris. 
Vi legede også ”dåse”. Drengene ville også forskrække os i skoven. Det var en god aften. 
Senere var der konkurrence. Det var Mathias der vandt. Han havde lavet den flottese marcipangris. 
Vi legede også ”dåse”. Drengene ville også forskrække os i skoven. Det var en god aften. 
  
Lærkegårdscentret Lærkegårdscentret 
D.18. december gik vi luciaoptog på Lærkegårdscentret. Vi ankom og en venlig plejer tog godt 
imod os. Kl. ca. 10.30 stillede vi op med Sabrina som brud. Lærkegårdscentret er et stort plejehjem, 
så vi måtte skift brud undervejs. Da Ida skulle skiftes ind som brud fik vi saftevand og så gik vi 
videre ad de lange gange. Vi endte i spisesalen, hvor en flok ældre var samlet. Der sang vi nogle 
julesange, som vi havde forberedt. Derefter klædte vi om og spiste vores frokost, før vi tog hjem. 

D.18. december gik vi luciaoptog på Lærkegårdscentret. Vi ankom og en venlig plejer tog godt 
imod os. Kl. ca. 10.30 stillede vi op med Sabrina som brud. Lærkegårdscentret er et stort plejehjem, 
så vi måtte skift brud undervejs. Da Ida skulle skiftes ind som brud fik vi saftevand og så gik vi 
videre ad de lange gange. Vi endte i spisesalen, hvor en flok ældre var samlet. Der sang vi nogle 
julesange, som vi havde forberedt. Derefter klædte vi om og spiste vores frokost, før vi tog hjem. 
  
Lucia Lucia 
Da vi skulle gå for skolen og forældrene, var det smadderskægt. Det var lidt svært at gå med 
kronen. Da vi var gået i rækkefølge stillede vi op og sang ”vær velkommen”. Da vi havde sunget 
den skulle vi bede ”Fadervor”. Så skulle vi ud igen og det gik fint. Bagefter stillede vi op til 
fotografering. Efter det gik vi ned i klassen, hvor vi fik luciabrød og en sodavand. 

Da vi skulle gå for skolen og forældrene, var det smadderskægt. Det var lidt svært at gå med 
kronen. Da vi var gået i rækkefølge stillede vi op og sang ”vær velkommen”. Da vi havde sunget 
den skulle vi bede ”Fadervor”. Så skulle vi ud igen og det gik fint. Bagefter stillede vi op til 
fotografering. Efter det gik vi ned i klassen, hvor vi fik luciabrød og en sodavand. 
  
Lucia på Lille Birkholm Lucia på Lille Birkholm 
Vi ankom til plejehjemmet klokken 12.00, og vi kunne ikke starte med det samme, så vi gik udenfor 
og legede ”dåse”. Bagefter skulle vi synge 8 sange og sluttede så af med at gå Lucia. Morten 
spillede på klaver. Vi fik flødeboller, slik og frugt, da vi var færdige. 

Vi ankom til plejehjemmet klokken 12.00, og vi kunne ikke starte med det samme, så vi gik udenfor 
og legede ”dåse”. Bagefter skulle vi synge 8 sange og sluttede så af med at gå Lucia. Morten 
spillede på klaver. Vi fik flødeboller, slik og frugt, da vi var færdige. 
De gamle mennesker råbte: ”Ekstranummer”. Bagefter skulle vi hjem. De gamle mennesker råbte: ”Ekstranummer”. Bagefter skulle vi hjem. 
Cecilia, Rikke, Ida, Benedikte og Frederikke Cecilia, Rikke, Ida, Benedikte og Frederikke 
  
Lucia Lucia 
Sofie: jeg synes, at det var hyggeligt, fordi vi lavede det sammen. Det er også hyggeligt, fordi vi har 
brugt nogle timer på det. 
Sofie: jeg synes, at det var hyggeligt, fordi vi lavede det sammen. Det er også hyggeligt, fordi vi har 
brugt nogle timer på det. 
Julie: jeg synes også, at det var hyggeligt. Det var også sjovt, fordi vi ikke fik så mange lektier for. Julie: jeg synes også, at det var hyggeligt. Det var også sjovt, fordi vi ikke fik så mange lektier for. 
Amanda: jeg synes, at det var rigtig hyggeligt at gå Lucia med hele klassen, og jeg har virkelig nydt 
det. 
Amanda: jeg synes, at det var rigtig hyggeligt at gå Lucia med hele klassen, og jeg har virkelig nydt 
det. 
Marcus: det samme som de andre. Marcus: det samme som de andre. 
Sofie, Julie, Amanda og Marcus Sofie, Julie, Amanda og Marcus 
  
Lucia Lucia 
Sabrina: Det var rigtig sjovt. Jeg var luciabrud på Lærkegårdscentret. Det var rigtig hyggeligt. Vi 
gik også for vores forældre. Det var smadderhyggeligt. 
Sabrina: Det var rigtig sjovt. Jeg var luciabrud på Lærkegårdscentret. Det var rigtig hyggeligt. Vi 
gik også for vores forældre. Det var smadderhyggeligt. 
Siw: det var hyggeligt på plejehjemmene, men mest på Lærkegårdscentret. Det var også sjovt at gå 
for forældrene. Det var lidt pinligt at gå for skolen, men det bliver hyggeligt at gå i kirken. 
Siw: det var hyggeligt på plejehjemmene, men mest på Lærkegårdscentret. Det var også sjovt at gå 
for forældrene. Det var lidt pinligt at gå for skolen, men det bliver hyggeligt at gå i kirken. 
Lea: jeg synes at der var bedst at synge på plejehjemmet, for der fik vi flødeboller og sodavand. Hi 
hi hi!! Det var sødt da alle de gamle begyndte at græde eller næsten alle. 
Lea: jeg synes at der var bedst at synge på plejehjemmet, for der fik vi flødeboller og sodavand. Hi 
hi hi!! Det var sødt da alle de gamle begyndte at græde eller næsten alle. 
Sabrina, Siw og Lea  Sabrina, Siw og Lea  
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Juleklippedag 
Vi mødtes klokken 8.00. Nogen havde taget pebernødder, med og vi gik i gang med at klippe-
klistre, mens vi hørte julemusik. Så skulle vi til morgensang.  
Vi klippede hjerter, julestokke og mistelten. Vi hyggede os og spiste pebernødder og bolsjer. Vi 
lavede en kæmpe mus på døren samt en mus til uret og køleskabet. Musen på døren havde en stor 
skål risengrød og der stod glædelig jul på den. Det hele blev så fint. 
Andreas, Anders, Jens Frederik, Lukas og Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.-10. 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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Vi sætter pris på god mad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Så for fortsat at kunne fylde elevernes bakker med et sundt 
og nærende indhold, vil mange af menuerne fremover stige 

fra 10 kroner til 15 kroner. 
 
 
 
 

Frugtboden 
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Fest i julemandens hus 
 
 

 
Der var engang, hvor julen blev reddet af en stressramt nisse, en flok 
halvfulde rensdyr og en flyvende isbjørn… 
 
Det hele startede ved nissernes årlige firmafest, som ligger den 
selv samme dag, hvor der bliver delt gaver ud. Festen var lige 
begyndt og nisserne var glade, og de ventede spændt på at 
julemanden bragte tønden med julebryg ind, til dem. Julemanden kom 
buldrende ind, rullende med en tønde julebryg af allerfineste kvalitet, og 
pludselig blev alting meget hyggeligere. Bent, som er nissernes gaveansvarlige, er 
også nissernes fulde morfar, og han havde travlt med at genere den sky Morten, som er en 
stressramt julenisse og et psykisk nervevrag, med at forsøge sig at gøre Morten så fuld som muligt. 

 
Bent er jo en professionel drikker, og beslutter sig for at drikke 
julemanden under bordet, og efter omkring 2 liter bryg, finder Bent på 
at smide stakkels Morten ned i tønden med bryg, hvor han bliver lettere 
beruset. 

- Hva’ dælen laver jeg her *hik*, jeg schkal schguda ikke i bad 
nu? Siger Morten 

 
Morten som nu har fået en indsprøjtning selvtillid, valser nu over til 
rensdyrenes stald 

- Har i ik *hik* lyscht til at danche? Spørger Morten og 
slipper rensdyrene løs.  

Rensdyrene spæner ud, og Rudolf som er iblandt dem, falder over en gave, og 

flyver over i tønden med julebryg. Julemanden er døddrukken, 
Rudolf er også døddrukken, nu er der ingen der kan dele gaverne ud 
til de artige børn, så det hele er op til Morten, som ikke har det 
synderligt fremragende. 
Morten tager initiativet til at samle alle rensdyrene og flyve af sted 
for at dele gaverne ud, men siden at Morten ikke er i stand til at 
færdes i mørke, og slet ikke midt i luften på en flyvende slæde, og 
mangler Rudolf til at vise vej, flyver han bare i cirkler over indlands 

isen, og kommer ingen vegne. 
 

Alt ser fortabt ud, lige indtil at nordlyset kommer frem, og lyser himlen 
op, men Morten stinker stadig af risengrød og julebryg og fatter ikke 
helt situationen, og pludselig kommer der en flyvende isbjørn og viser 
vej for rensdyrene, det gør ikke Morten mere fattet, og Morten 
besvimer. 
Rensdyrene fortsætter efter isbjørnen, og sørger for at alle de artige børn 
får deres gaver.. God Jul! 
God jul og godt nytår fra: Mathias David Mads og Nichlas 
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Julekalendere 
 

Der er lavet mange julekalendere gennem tiderne, som er blevet vist i fjernsynet. Der er både 
lavet for de små, unge og hele familien. De hjælper ofte de helt små med en nedtælling til 
juleaften, for der er altid 24 afsnit. Hver dag efter et afsnit, er der således én dag mindre til 
juleaften. På denne måde har folk, der ser julekalender, noget at glæde sig til hver aften. Men 
hvilken én af julekalenderne, er den bedste? Er det Pyrus eller er det Bamses jul? Hvad er det 
der gør dem sjove, er det sangene, den måde de opfører sig på eller selve plottet?  
 
Skrevet af Line, Diana, Mette & Marina 
 
Børnejulekalendere: 
Én af de mest kendte børnejulekalendere igennem de seneste år er kalenderen om ungnissen Pyrus. 
Der er lavet fire forskellige julekalendere og en film med Pyrus. Andre 
kendte julekalender er: Bamses julerejse, Nissebanden og Jullerup 
færgeby. 

Kimea og Mads fra 1. klasse ser julekalendere. De mener, at Pyrus 
er den bedste julekalender de nogensinde har set. De kan godt lide, at der 
bliver sunget og danset, men de ser den også, fordi Pyrus laver nogle 
sjove ting. De ser altså både Pyrus og Jul i Svinget. Vi har i vores klasse 
delte meninger om, hvad der bedst. Nogle af os mener, at de gamle er de 
bedste, fordi de er sjovere og der er ikke så meget historie i det, som i de 
nye så som Jesus & Josefine og Jul i Valhal. Andre mener at disse er bedre, fordi man lærer noget 
af dem og når man ikke har set dem før, kan det være mere spændende.  
 
Ungdomsjulekalendere: 
Nogle af de nyere ungdomsjulekalendere er f.eks. Jul på Vesterbro og 
Yallahrup færgeby. Der er mange af dem inde i 8. klasse, der ser den 
sidstnævnte kalender. De mener, at den er sjov, fordi den laver satire 
med integrationen og bestemte typer danskere (”alkoholikeren”, ”den 
danske ludertøs”, ”pusheren” osv.) og gør grin med den gamle kalender 
Jullerup færgeby. 
 De fleste inde i 8. klasse mener, at Jul på Vesterbro er 
den sjoveste julekalender, de har set, mest på grund af, at fortælleren 
blander sig midt inde i handlingen, men også fordi, at der kun er én, der 
spiller alle personerne, nemlig Anders ”Anden” Matthesen. 
 
Voksenjulekalendere: 
Som voksenjulekalendere kan igen nævnes Jul på Vesterbro, men også The Julekalender, men på 
lærerværelset er der også mange andre julekalendere, som de godt kan lide. Blandt andet Brødrene 
Mortensens Jul, Magnus Tagmus, Jul i gammelby, Jesus & Josefine og Jullerup færgeby. Den mest 
populære julekalender blandt lærerne er imidlertid The julekalender og Jesus & Josefine, på grund 
af deres gode skuespill, deres historie og humoren – som er på højt plan!  
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Hvad er meningen egentlig med julen? 
 
Af: Mathias J., Mikkel A. og Karolina, 8. klasse. 
 
Det er julemorgen. Min mor står i køkkenet og får stress over alt det mad, der skal laves. Min lillesøster 
danser rundt i hele huset, og synger ’Dejlige jul, glade jul’, og spiser sin sidste chokolade. Pludselig høres et 
brøl ”AV!!”. Far brænder sig på pejsen, og råber en hel masse. Det hele er lidt panisk lige nu, og alle andre 
end mig stresser helt vildt. Jeg sidder egentlig bare og venter på, at vi skal æde, fordi hvad er ellers mening 
med julen?   

”Hvorfor har vi egentlig påtaget os denne latterlige tradition, fordi en eller anden skodunge valgte at 
blive født i en lade. Er det måske en grund til at holde jul?” Det er da meget fedt, at vi sådan får gaver, men 
hele princippet med at hygge med familien, det gør jeg jo ikke. Jeg sidder bare og venter på, at det hele 
slutter, og vennerne er her igen. 

Så banker det pludselig på døren. Ind træder mormor og morfar, og de har gaver med! For en gang 
skyld smiler de begge to. Kun få øjeblikke efter høres et brag. Der ligger mormor på alle fire og jamrer sig i 
smerte. Tossen er faldet over mine rulleskøjter! Nu kommer far løbende, og bærer hende over på sofaen. Hun 
får is på benet, og derefter er der egentlig bare stille. Sikke et julemirakel! 

Nu er den obligatoriske juletræspyntning i gang, og som altid siger min mor: ”Skal du ikke være med til 
at pynte juletræet? Det skaber altså bare sådan en god stemning, og så får vi samlet familien!” Og mit 
sædvanlige svar: ”Hvad tror du selv? Det gider jeg ikke spilde min tid på, det møg!”. Familien begynder at 
pynte træet, mens jeg ser tv og spiser chips.  

Nu lægger min søster endelig mærke til de store gaver, der er til hende, og nu remser hun alle de 
hundredetusind ting op, som det kunne være. Jeg sidder bare og har lyst til at fortælle hende, hvad der er i de 
gaver, bare for at gøre hende ked af det, så jeg kan få fred!  
 
Så er det blevet mørkt udenfor, og nu pusler mor virkelig rundt. Hun løber rundt i huset, tænder de små 
stearinlys, som er sat af hende rundt omkring for at skabe hygge. Da hun så skal til at putte stegen ind i 
ovnen, sker dét! Alt strømmen i hele huset går, og så flipper mor! Det hele falder på gulvet, og hvis nogen 
var gået ud til hende, havde man ligget på gulvet og blødt kraftigt fra hovedet! Morfar sidder bare og sover, 
mens vi andre får ondt i ørene af hendes skrigeri.  

Nu går det endnu mere galt. Vores fede kat render ind under juletræet, først falder nogle af julekuglerne 
ned og baldrer, og katten stikker selvfølgelig af. Den kat er så dum, så kort tid efter løber den ind under træet 
igen, og nu vælter der et lys ned over den, og der går ild i dens pels! Det dumme dyr miawer og piver, og 
render rundt i hele huset, og som om den ikke har gjort nok skade, løber den ud i køkkenet, og hopper direkte 
ned i risengrøden! Ilden går selvfølgelig ud, men nu er grøden også ødelagt! Alt går bare galt i denne her 
familie, selv når min mor prøver at hygge om os! 
 
Efterhånden lægger stilheden sig alligevel over huset, kun forstyrret af min 
mor, der stadig sidder og småtuder! Endelig går det op for os, at hun egentlig 
bare vil denne her familie det bedste. Far går hen og krammer hende og siger: 
”Rolig nu skat, det hele skal nok gå!”. Hun snøfter et par ord frem og vi 
forstår med nød og næppe, at hun siger: ”Jeg prøver bare at lave det hele 
hyggeligt, så vi kan få en god jul sammen!”.  

Da jeg ser min mor græde, er der noget der går op for mig. Hun vil jo 
kun os det bedste, og jeg burde hjælpe hende med det her. Jeg går hen og 
samler min mor op, sætter hende på stolen, og rydder op i køkkenet. Så siger 
min mormor: ”Julen er jo ikke ødelagt, bare fordi vi ikke har noget at spise, 
vi kan jo stadig hygge, så lad os sætte os hen og åbne de gaver!”.  
Alle sætter sig hen ved træet, og min lillesøster åbner selvfølgelig sin største 
gave, og lige da hun har set et kæmpe dukkehus, kommer strømmen igen! 
”Det ER virkelig et julemirakel!”.  

Tænk engang. Sagde jeg virkelig lige det? ☺ 
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Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle 
 
Once upon a time, der var a baby, som var named Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle. One 
dag (Christmas-aften) Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle smelled et eller andet from the 
køkkenet. The duft var så powerful, at Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle had to go derud. 
Once da Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle came ud in the køkken, she/he, saw a stor 
kalkun. Turkeyen was så delicious, at Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle åbnede the ovn, 
and kravlede into den – through the ’du ved what’. Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle 
stegte with the kalkun for some tid, indtil the mother tog ham/hende out. Hun stillede the turkey på 
the table, hvor everyone sad. 

After noget tid, the mother tog a kniv, so hun kunne cutte kalkunen. But I stedet for at cutte in 
the kalkun, she stak knifen i Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle’s ass. Suela Munkering 
Hashbabala Iwana-Tinkle løb fast ud af the door, med en gylden og delicious teint, and med the 
kniv i numsen.  

Da han/she had løbet in noget time, Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle, met en Girl 
With Some Svovlstikker. She wanted to riste Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle, with her 
svovlstikker. Hun lighted en svovlstik, og started to svitse the baby in kalkunen. But Suela 
Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle was ikke ready til at dø, so han/hun ran videre.  

A few minutter senere, Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle met Den Grimme 
Duckling, som was ugly as helvede. But Den Ugly Ælling could godt se the beautiful i kalkunen – 
as du ved, is Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle. The kemi between – du know hvem – og 
Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle, var too meget to handle, so it blev only til et engangs-
stand i the ’Snow (Hey Oh)’.  

Afterwards Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle came to a tropisk island, where he/she 
mødte Ricco. Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle wanted to spørge Ricco about en vej 
home, but Ricco had hans hoved, so langt op in Mars’ ass, så he was not til at snakke to.  

After noget while, Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle went to the “berømte” city 
Hellerup, where han/hun mødte Kevin og his slæng. Kevin was smirget over Suela Munkering 
Hashbabala Iwana-Tinkle’s golden and lækre teint, so he tilbød him/her some ‘Snow (Hey Oh)’. 
But Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle ville not have any ‘Snow (Hey Oh)’, so han/hun 
ran videre.  

 
- To be fortsat next side
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After noget while, Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle kom to the by af Springfield, hvor 
han/hun went indenfor i Moe’s Tavern. The telefon ringede, Moe took den, og said efter some tid: 

”Er there an Iwana-Tinkle herinde? – Come nu, Iwana-Tinkle! Hey, vent a minut you bastard! 
Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle went op to Moe, og said: 

“I’m lige here sir.” 
“OMG, there’s en kalkun in min bar” 
”Nej. I’m en boy/pige. 
”Oh. Din mother vil have you hjem.  

And så the rejse went hjemad.. 
Soon Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle gik inside the hus, and lagde sig on the table, hvor 
the familie was samlet (Plus/minus people han/hun met). Suela Munkering Hashbabala Iwana-
Tinkle kravlede slowly ud af turkeyen (Through you ved what), and de alle ’Had The Time Of 
Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle’s Life’ – The slutning.. 
 
Made af: Frede Von Pamela, Sværke McBloom andog Melissa De Batman. 
 
Forresten is Suela Munkering Hashbabala Iwana-Tinkle hermafrodit. 
 
By the vejen is Snow (hey Oh) en song af RHCP..  
 
Munkering is en donut (ghrrghghghhhhh) 
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Yallahrup færgeby 
Vi har lavet en undersøgelse i 7.-10. klasse, om hvad folk synes om julekalenderen Yallahrup 

færgeby. Vi har undersøgt, hvor mange, der ser Yallahrup, og hvad de synes om Yallahrup. Vi har 
fundet ud af, hvem folk bedst kan lide fra julekalenderen, om folk bare synes den er en god 
underholdning og om den er stødende i forhold til indvandrere og integrationen.  

  
Undersøgelsen viste, at der er 43,5 % der ser Yallahrup Færgeby, og ud af disse er 70% drenge 

og 30 % piger. 
Eleverne kunne bedst lide Morten. De fleste sagde, at de bedst kunne lide ham, fordi han 

styrede, mens andre bare mente, at han var sjov.  På andenpladsen havde vi Ali. Ham kunne de godt 
lide, fordi han er en orn´li syg gangster og sent udviklet. 

På en skala fra 1-10, hvor 10 er højest, fik Yallahrup 6,3 af 
eleverne.  

De fleste synes, at serien gør grin med integrationen på en god og 
ikke-alvorlig måde, især i det afsnit, hvor Hanne har lavet en video om 
integration, hvor hun siger, at hun tænder på integration og render nøgen 
rundt. De fleste siger, at de ikke opfatter serien som stødende, idet de 
mener, at det næsten er som en normal hverdag og det er så overdrevent, 
at det ikke er stødende. 

 
Undersøgelsen er baseret på svar fra 69 elever fra klassetrinene 7.-10. på Herlev Privatskole.  
 
 
Lavet af: Casper, Amanda & Alexander 
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Personbeskrivelse:  
Ali – Ali er 12 år gammel, hans forbillede er Tupac Shakur (afdød rapper fra USA, red.) og han er 
forelsket i Louise. 
Hassan – Hassan er 13 år gammel, og er en meget følsom fyr. Han er Ali’s bedste habibi (habibi = 
ven, red.) 
Dennis – Dennis er 15 år gammel, og er Yallahrups pusher og største bølle. Pigerne er vilde med ham. 
Louise – Louise er 12 år gammel, og er leder af banden “Crazy Girls”. Hun er forelsket i Dennis. 
Morten – Morten er 38 år gammel, og er skolens bibliotekar. Han er i en stressrelateret depression. 
Hanne – Hanne er 47 år gammel, og er skolens inspektør. Dybest set er hun racist, forklædt som 
halal-hippie. 
 
Handling: Yallahrup Færgeby handler om Ali og Hassan (12 & 13 år), som prøver at blive syge 
gangstars. Desværre for Ali er han meget sent udviklet. Ali er forelsket i Louise, som er 12 år og er 
leder af banden ” Crazy girls”.  Ali og Hassan har deres egen rygerklub i skolen. Ali prøver at få 
den danske by Yallahrup Færgeby til at ligne Florida og L.A’s værste gader. Ali har meget imod 
sig, men hans selvtillid er i orden. For Ali han ved noget, som ingen af de andre tror på; at hele hans 
slægt nedstammer fra Tupac Shakur. Ali bruger Morten som et forsøgsdyr, på alle hans ”ornli’ syge 
gangstar”. 
 
Anmeldelse: Vi synes, at serien er meget sjov og humoristisk, og at det er fedt at der er blevet lavet 
en parodi af ”Jullerup Færgeby”(gammel julekalender fra 1974, red). De overdriver også meget 
med væremåderne for hver figur. Vi kan ikke forstå de folk, der synes den er racistisk, for det er jo 
bare en parodi af en julekalender, og faktisk snakker de unge også sådan i dagligdagen. Der er den 
typiske danske bitch Louise, og den lokale pusher Dennis, og det er fedt at de er kommet med i en 
julekalender. Men alt i alt, synes vi at den er mega fed, og IKKE stødende. Nogen siger den er 
diskriminerende, og nogen føler sig krænket. Vi forstår dem lidt, for det kunne jo lige så godt være 
at Ali og Hassan var to danske børn, i stedet for fremmedarbejdere. Men på den anden side, så viser 
den også nogle af de værste tilfælde for børn i hele Danmark. For der er jo nogle, der rent faktisk 
har det sådan.   
 
Mikkel & Andreas, 8.klasse 
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Uddannelsesmesse i Hillerød 
 
Den 13. november var 10 klasse på 
uddannelsesmesse i Hillerød. Vi blev kørt 
med bus derind, var fremme ved 12 tiden og 
skulle være der til 14:30. 
Uddannelsesmessen lå i en stor glasbygning, 
som hedder Frederiksborgcentret. Der var 
mange andre unge, fra en masse forskellige 
skoler. Så hele hallen var proppet med 
mennesker. Inde i hallen, var der en masse 
spændende ting vi kunne prøve. Nogle af os 
fik lagt manicure og plukket øjenbryn af nogle unge piger, som var i gang med at uddanne sig til 
kosmetologer. Der var også en masse frisører som ordnede hår - glattede eller krøllede det. Henne 
ved konditorafdelingen kunne vi lave roser eller andre flotte ting af marcipan. Og ved siden af stod 
en masse håndværkere, som vi kunne hjælpe med at mure en væg op. Det prøvede Julie og jeg, og 
det var faktisk ret svært. Der var mange ting, som man skulle tænke på, og det var et arbejde hvor 
man skulle være ret præcis.  
En gang i mellem gik nogle kokke rundt og delte cocktailpølser og muslinger ud, og længere henne 
kunne man få et glas juice lavet af en masse forskellige frugter.  
 Sine og Sofie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scor fremtiden er en messe som er arrangeret af FrederiksborgCentret i tæt samarbejde med UU-
centrene, UU-centrene er dem der står for Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
 
I år havde de sat yderligere fokus på de muligheder, der tilbydes unge, der har svært ved at læse, 
skrive eller har svært ved at gennemføre en uddannelse.   
 
Uddannelsesmessen er en god mulighed til at få mere information om hvilke muligheder man har 
efter folkeskolen og efter gymnasiet. 
  
For mig var det en positiv oplevelse, fordi jeg havde mulighed for at høre nærmere om, hvad 
forskellen egentlig var på gymnasiet, og handelsskolen, og jeg fandt hurtigt ud af, hvad det var jeg 
kunne tænke mig efter sommerferien.  
 
Dette sker som led i regeringens plan om at 95 % af alle unge skal i gang med en 
ungdomsuddannelse efter folkeskolen.  
 
Få mere viden om uddannelse og vejledning på http://www.scorfremtiden.dk/  
 
 



 
Praktik 

Skrevet af Sarah Lee 10. 
Cafémedarbejder på Café Højbjerggård Herlev Ungdomsskole 

 
Der er ikke 2 dage der er ens. Café Højbjerggård er fyldt med spænding, liv og glæde.     

 
I uge 47 var jeg i praktik på Herlev Ungdomsskole. Jeg havde valgt stedet, fordi det er rigtig 
hyggeligt og der er masser af spændende mennesker. Stemningen er fed, da man kan snakke og 
fjolle med alle. På ungdomsskolen starter vi altid dagen med at åbne caféen klokken 17, hvor vi 
tænder stemningsfuldt lys, finder på dagens ret og får købt ind. Efter vi har købt ind, laver vi mad 
(dagens ret), alt mens vi shanghajer folk til at til at skrive sig på madlisten, som viser hvor mange 
der skal have mad. Klokken 19.30 gælder det om at være på mærkerne! Der kommer alle 
undervisningshold ned i deres pause og vil have mad. Det er hurtig hovedregning, mens man skal 
finde deres bestilling og man risikerer meget let at blive forvirret! Klokken 20.00 går folk tilbage til 
deres hold og vi kan så småt begynde at rydde op, mens vi spiser og hygger. Dagene kan være 
meget forskellige; den ene dag laver man pebernødder og næste dag hænger man pandekager fra 
loftet.    
 Kunderne kan variere alt fra robot-nørd til selvforsvarstræner. Der kommer mange forskellige typer 
i løbet af ugen da Herlev ungdomsskole tilbyder mange aktiviteter og  flere former for 
undervisning.             
Selvom det var stressende indimellem, var det også sjovt , da man kunne snakke med folk samtidig. 
Man kunne fjolle rundt, mens det stadig var seriøst og ansvarsfuldt. Det var en virkelig spændende 
og god uge.    
 

           
Café med arbejderne  
 

 Praktik 
Veterinærsygeplejerske i Adveøre dyreklinik   

 
Af: Aylin Kalkan 

 
I praktikugen var jeg i praktik hos en dyrlæge i Hvidovre. Grunden til, at jeg valgte en 
dyrlæge, er, at jeg elsker dyr, og det er min store drøm at blive dyrlæge. 
 
Jeg mødte klokken 9 hver morgen, og så skulle vi ellers i gang med at tjekke dyrene. Den første dag 
var meget spændende, der var jeg med til at se, hvordan man kastrerer en kat og renser tænder på 
dem, da det også er et af klinikkens specialer. Det er ikke i alle dyrlægeklinikker, at de renser 
tænder. Jeg var også ude og gå tur med dyrlægernes hunde, så det var nærmest en pause. Det var 
meget rart! 
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Vi spiste, når der var tid, og hvis der ikke var så meget at lave, ordnede vi forskellige ting og sager. 
 
Der er mange, der tror det er kedeligt at være i praktik som dyrlæge, men når man først har prøvet 
det indser man, at det faktisk er både spændende og hyggeligt. Hvis man godt kan lide dyr, vil jeg 
helt sikkert forslå, at man tager i praktik som dyrlæge, for at komme nærmere ind på dyrene og for 
bedre at kunne forstå dyrene. 
 
I praktikugen lærte jeg at tage ansvar, fordi jeg var med til at operere dyr og det kan jo sagtens gå 
galt. Jeg mødte nye rare unge/gamle mennesker, og ikke mindst en masse søde dyr. 
Efter at have oplevet, at katte, hunde og gnavere blev aflivet, lærte jeg desuden lidt psykologi, fordi 
at man skal snakke med menneskene, der har mistet et dyr og forsøge at trøste dem. 
Der var nogle hårde dage, men det var samtidig udfordrende og lærerigt. 
 
Lars, dyrlæge          

 
Alice,  veterinærsygeplejerske Tina, dyrlæge 
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Zoologisk have med førsTe klasse.  Zoologisk have med førsTe klasse.  
  
  
Fredag den 21. september var vi i Zoologisk Have med 1. klasse. Det gik godt og vi fik en god dag 
ud af det. Vi fulgtes med de små, vores lærer Eva og deres lærer Ilene, derind og allerede i bussen 
fik de små lyst til at snakke med nogle af os.  

Fredag den 21. september var vi i Zoologisk Have med 1. klasse. Det gik godt og vi fik en god dag 
ud af det. Vi fulgtes med de små, vores lærer Eva og deres lærer Ilene, derind og allerede i bussen 
fik de små lyst til at snakke med nogle af os.  

Hjemmefra havde vi allerede bestemt os for, hvem fra vores egen klasse vi ville Hjemmefra havde vi allerede bestemt os for, hvem fra vores egen klasse vi ville 
gå sammen med, så vi havde styr på det, inden vi kom derud. Vi blev tildelt 5 eller 6 af de små til 
hver vores gruppe og havde således dem at holde styr på derude.  
gå sammen med, så vi havde styr på det, inden vi kom derud. Vi blev tildelt 5 eller 6 af de små til 
hver vores gruppe og havde således dem at holde styr på derude.  
De ville alle sammen holde i hånden, så det måtte de små skiftes til at gøre, ellers holdt de hinanden 
i hånden i stedet. 
De ville alle sammen holde i hånden, så det måtte de små skiftes til at gøre, ellers holdt de hinanden 
i hånden i stedet. 

Vi fik dette ansvar for de små og skulle sørge for, at de var glade og havde det  Vi fik dette ansvar for de små og skulle sørge for, at de var glade og havde det  
sjovt. Vi fik lov til at gå rundt alene med de små, og vi kunne bevæge os rundt i haven hvor vi nu 
gerne ville hen. Dog skulle vi mødes ved tårnet igen kl. 12 og derefter skulle vi hjem. De var 
virkelig søde de små børn, men man kan godt blive lidt stresset, når de vil hver deres vej rundt i 
haven. Flere af dem havde fart på og ville skynde sig rundt for at nå at se det hele, mens få havde 
ondt i benene og hellere ville sidde ned og vente på vi skulle hjem.  

sjovt. Vi fik lov til at gå rundt alene med de små, og vi kunne bevæge os rundt i haven hvor vi nu 
gerne ville hen. Dog skulle vi mødes ved tårnet igen kl. 12 og derefter skulle vi hjem. De var 
virkelig søde de små børn, men man kan godt blive lidt stresset, når de vil hver deres vej rundt i 
haven. Flere af dem havde fart på og ville skynde sig rundt for at nå at se det hele, mens få havde 
ondt i benene og hellere ville sidde ned og vente på vi skulle hjem.  

Da vi ”store” trængte til at slappe lidt af, gik vi over i børnezoo og ”slap de små fri”, så de 
kunne løbe rundt på legepladsen og lege. De kom tilbage en gang imellem for at få lidt og drikke, 
og ellers var det bare ud igen indtil klokken blev 12. 

Da vi ”store” trængte til at slappe lidt af, gik vi over i børnezoo og ”slap de små fri”, så de 
kunne løbe rundt på legepladsen og lege. De kom tilbage en gang imellem for at få lidt og drikke, 
og ellers var det bare ud igen indtil klokken blev 12. 
Turen blev rigtig hyggelig til sidst og vi kom alle sammen sikkert hjem uden alt for mange 
skrammer! 
Turen blev rigtig hyggelig til sidst og vi kom alle sammen sikkert hjem uden alt for mange 
skrammer! 
  
  
  
  

  
  

Aylin der fik udleveret de smås tasker, 
mens de ville løbe rundt på legepladsen. 
Hun havde en god dag kan man se på 

hendes ansigt 

Aylin der fik udleveret de smås tasker, 
mens de ville løbe rundt på legepladsen. 
Hun havde en god dag kan man se på 

hendes ansigt 
☺ ☺ 
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Om at stå skolepatrulje 

Vi har spurgt klassen om, hvad de synes om at stå skolepatrulje:  
Cille: Det er meget godt. Vi lærer at passe på os selv og andre. 
Malene: Det er kedeligt, når der ikke er nogen. Men det er godt, at vi kan hjælpe de små 
over vejen. Det er irriterende, at de store ikke gør, som vi siger. 
Alexander H: Det er irriterende, at vi skal stå så tidligt. Jeg mener, at de små børn godt 
kan passe på sig selv. 
Patrick C: Det er irriterende, at vi skal stå op så tidligt, og at folk ikke lytter til, hvad vi siger, 
men det er okay, at vi kan hjælpe andre. 
Philip: Det er sjovt, og jeg griner ad de idioter på vejen, der ikke lytter. Det er irriterende, at 
vi skal tidligt op. 
Ann Sophie: Det er koldt, men hyggeligt. 
Louise: Det er koldt. 
Sasja: Det er total nederen, fordi det er koldt, og det er kedeligt, fordi vi ikke må høre 
musik, og der kommer ikke rigtig nogen. Det er den mest nederen dag, den hvor fordi jeg 
skal stå. 
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Christian: Det er dårligt at stå en onsdag. Det er noget møg. 
Rye: Det er koldt og kedeligt, og man får ikke nogen tak eller smil. 
Frederikke: Det er noget møg. 
Nana: Stavene er for tunge. Det er for koldt, og vestene er for store. Det er nederen, at vi 
skal stå så tidligt op. 
Camilla: Det er rimeligt surt. 
Joe: Det er hårdt, at vi skal stå op så tidligt, og uret på skole går forkert. 
Elias: Det er kedeligt og møgkoldt. 
Neno: Det er kedeligt. Det er nederen. 
Nikka: I starten var det sjovt. Men når man har stået i to til tre uger er det vildt nederen. 
Det er lige før, man ikke gider at komme i skole på grund af det. Jeg kan ikke se ideen i 
det, og det er dårligt, at man ikke får en kop kakao.  
Enya: Det er sjovt nok. Men det er nederen at stå i et kvarter.  
Efter de udtalelser har vi fundet ud af, at det er vildt nederen at stå skolepatrulje, men dem 
der er mindre end os, har vi også spurgt.  
I 1. klasse var der 13, der sagde, at det var godt, og kun TO der syntes, at det var dårligt.  
3. klasse sagde, at det var godt, og det er dejligt, at de altid hjælper os, og de er der altid, 
når vi kommer. 
Vi synes, at det er dejligt, at de små synes sådan. 
 
Lavet af Charmaine og Kamma      
 
 
Håndbamser produceret af femte i håndarbejdstimerne
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Shoppeturen 
 
Vi tog fra skolen til Herlev station kl. 09.00, og derfra toget til Rådhuspladsen, og shoppe- 
turen begyndte. 
Vi gik gennem Nyhavn og ned til Skuespillerhuset, hvorfra vi også kunne se Operahuset. 
Vi gik videre til Kgs. Nytorv for at lave en tidsplan over, hvor lang tid der var til at shoppe 
og stå på skøjter, inden vi skulle spise. 
Vi gik ned på Strøget, og en halv time efter kom nogle af os tilbage for at skøjte. Isen var 
bulet, og skøjterne var ikke de bedste. Alle shoppede og hyggede sig, indtil vi skulle spise. 
Vi gik ned til et mødested, vi havde aftalt og fik 100 kr., som man skulle dele to og to til at 
købe mad for. Vi gik ind på McDonalds og bestilte en hel bunke mad, og grinede med de 
underlige venner, der sad ved siden af - og lærerne!  
Efter vi havde spist, legede to af os med duer, og så skulle vi i Tivoli.  
Efter Tivoli var der mange, der tog hjem sammen med lærerne, og nogle af os blev og gik 
på Strøget og hyggede og shoppede.  
 
Skrevet af: Louise og Ann Sophie  
 
 
 
 
 
 
 
 
FANTASTISK FLOT FEMTE! 
af Morten Randrup Christensen 
 
Igen i år leverede skolens femteklasse en pragtpræstation i forbindelse med Lucia. Klassen gik i 
træningslejr efter efterårsferien, og lagde herefter to plejehjem, skolen lærere, elever og forældre 
samt Lindehøj Kirke ned med Luciaoptog og solosange i december måned.  
Det er altid en fornøjelse, at se den glæde Luciabørnene frembringer – og i særlig grad hos 
plejehjemsbeboerne, der virkelig nyder vores besøg i julemåneden. 
 
Tak til femte klasse for et flot stykke arbejde! 
 
Billedet på næste side er fra juleafslutningen i Lindehøj Kirke og taget af Frederikkes 
(Luciabrudens) far.
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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 
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