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NYT FRA SKOLEBESTYREREN! 
 
Med ønsket om et godt, lyst og lykkebringende nytår byder jeg velkommen til endnu et nyt og 
spændende nummer af vores hæderkronede skoleblad. 
 
Det kommende år tegner til at blive et spændende år på flere fronter. 
 
På det bygningsmæssige område fik vi jo i 2006 renoveret hovedbygningen indvendigt, således at 
den nu fremstår lys og venlig og giver vores elever og personale nogle moderne og behagelige 
omgivelser, som forhåbentlig nydes af alle i hverdagen. 
 
Jeg ved, at mange forældre har været oppe og kigge i bygningen undervejs, og jeg skal blot 
opfordre til, at alle forældre, når der er tid og lyst til det, kigger forbi og nyder de pæne, nye 
omgivelser. 
 
I 2007 fortsætter vi renoveringen af hovedbygningen, idet diverse fugtproblemer bl.a. i kælderen 
forsøges løst med etablering af omfangsdræn m.m. 
 
Som alle ved, skal der ligeledes etableres parkeringspladser på et areal på 500 m2, som skolen har 
købt, og som er beliggende på en del af det gamle grusparkeringsareal. 
 
Dette arbejde forventes færdigt til sommer – og sideløbende hermed er der planlagt etablering af 
yderligere ca. 500 m2 parkeringsareal inde på skolens nuværende grund; nærmere bestemt på det 
areal, hvor cykelparkeringen er placeret. 
 
I projektet bliver cyklerne flyttet til arealet ud til Gl. Klausdalsbrovej, og det påtænkes således at 
etablere en helt ny cykelparkering her.  
 
Dette projekt forventes at blive etableret sideløbende med de øvrige arbejder og forventes ligeledes 
færdig til sommer – hvis alt går vel(!) 
 
------------------ 
 
Skolen har fået nye vedtægter, som dels er blevet vedtaget på 2 af hinanden uafhængige 
generalforsamlinger i foråret og dels er blevet godkendt af Undervisningsministeriet. 
 
Interesserede forældre kan klikke sig ind og læse disse på skolens hjemmeside! 
(www.Herlevprivatskole.dk) 
 
I forbindelse med skolens hjemmeside kan jeg ligeledes meddele, at denne i et stykke tid har været 
under luppen, og der er blevet arbejdet med diverse forbedringer til denne. 
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Dette arbejde vil naturligvis fortsætte løbende, men jeg skal opfordre til at klikke ind på 
hjemmesiden af og til for at iagttage de forbedringer, der er blevet og vil blive indført. 
 
Skolen har i øjeblikket et pilotprojekt kørende i 4.-, 5.- og 8.klasse, hvor vi arbejder med at forbedre 
den elektroniske information mellem skole og hjem via Skoleintra, og tanken er at indføre systemet 
til alle skolens klasser, når pilotprojekterne er færdige og er blevet evalueret godt og grundigt. 
 
Mere herom senere på året! 
 
------------------ 
 
 
I 2007, nærmere betegnet d. 1. august 2007, ændres karakterskalaen i 8.-10. klasse, idet den gamle 
13-skala er ugyldig og erstattes af en ny 12-skala. 
 
I god tid inden næste skoleår vil skolen sende informationsmateriale ud om den nye karakterskala. 
 
Karaktergivningen i 2.- 7. klasse berøres ikke heraf, og skolen arbejder ligeledes videre med en 
opdeling i fagkarakter og særkarakter i 2.- 10.klasse. 
 
------------------ 
 
2007 er ligeledes året, hvor Undervisningsministerens nye eksamensreform slår igennem, og dette 
betyder helt konkret for vores 9.klasse, at denne klasse bliver den første klasse, der oplever, at hele 
FSA for 9.klasse er obligatorisk og at eksamen består af 5 faste fag samt af 2 udtræksfag – hvor de 
2 udtræksfag meddeles eleverne lige før eksamen af Ministeriet. 
 
Udtræksfagene fremkommer ved lodtrækning inde i Ministeriet – og dette betyder blandt andet, at 
samtlige boglige fag i 8.- 10.klasse lige pludselig er blevet potentielle eksamensfag!! 
 
Isoleret betragtet er vi på Herlev Privatskole ikke kede af de nye tiltag, og jeg tror, at når alle parter 
har vænnet sig til de nye forhold – også på dette område – vil vi alt i alt stå med en række 
forbedringer og opstramninger, som ikke er os fremmede på Herlev Privatskole. 
 
I håbet om, at vi alle får endnu et godt år, sendes de bedste hilsener!! 
 
 
Per Simonsen 
Skolebestyrer 
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Herlev Privatskoles Forældreforening 
 
Forældreforeningen er som ordet siger en forening, som forældre på Herlev 
Privatskole automatisk er medlem af. 
 
Foreningen er en selvstændig forening, som ikke har noget at gøre med skolens 
daglige drift. 
 
Bestyrelsen for Forældreforeningen skal bestå af mindst 7 personer, hvoraf 1 skal 
være lærerrepræsentant og så skolens leder. I skoleåret 2006/2007 er der 9 
forældrerepræsentanter og 1 revisor. 
 
Formålet med foreningen er at gøre det sjovere at være elev på Herlev Privatskole. 
Dette gøres bl.a. med forskellige sociale arrangementer, hvoraf kan nævnes: 
 

• Skolefesten som afholdes hvert år den sidste lørdag i februar 
• Fastelavn 
• Julefjernbingo, hvor den klasse der sælger flest lodder vinder en tur i 

biografen og på McDonalds 
• Hvert 5. år afholdes der basar, næste gang er i 2010 

 
Udover afholdelsen af de sociale sammenkomster kan man tillige fra forældreside 
søge tilskud til udlands-rejser. En sådan henvendelse bliver selvfølgelig behandlet i al 
fortrolighed. 
 
Foreningen er tilgængelig via skolens kontor, og det er altid muligt at lægge en 
skriftlig besked, som vil blive videregivet til foreningen. Emnet vil blive behandlet på 
det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Såfremt der sidder nogle forældre med gode ideer, som foreningen har mulighed for 
at føre ud i livet, vil vi gerne opfordre til, at sådanne gode ideer bliver videregivet til 
foreningen.  
 
Vi kan kun gøre det bedre med jeres hjælp. 
 
Til sidst vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 
 
Med venlig hilsen  
 
Herlev Privatskoles Forældreforening 
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Der var engang et A og et E. Så mødte de hinanden i sandkassen. De begyndte at lege 
og grine sammen. Så kom der en grim heks og tog A’et + E’et med til en mørk grotte. 
Så kom flagermusen Bartok den Mægtige og befriede dem. De kom med hjem til  
Bartoks hus. Bartok skulle lime en vase, men spildte limen på A’et. 
A’et gik baglæns og lige pludselig sad han fast på E’et. De blev 
glade for at sidde sammen fordi de var så gode venner. Nu var de 
blevet til Æ. Da Æ’et gik ud for at spille bold gik de ind i en fælde. 
Lige pludselig hang de nemlig højt oppe i et træ. Nu kom Master 
Joda og hjalp dem ned af træet. A’et og E’et blev til Æ og levede 
lykkelig til deres dages ende.  
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”Jul på Gyserslottet” 
(En spændende fortælling lavet af alle børn i forskoleklassen) 
 

Det var juleaftensdag, og alle 
havde travlt på Gyserslottet. 
Bogstavvæsnerne løb rundt 
omkring hinanden og sagde: ”Ih, 
altså sikke dog travlt vi har! Vi 
skal jo have det hele klar til i 
aften!” 
 
Pludselig stoppede alle med alt 
det, de var i gang med. De 
hørte en sær lyd… 
Det var mumien, der råbte: ”Du 
milde maste makroner! Jeg kan 
ikke finde mandlen! Hvem har 
dog taget den?” 
 

Hvad mumien ikke vidste, var 
at ædedolken havde gemt 
mandlen i et kræmmerhus. 
Men nu havde ædedolken 
glemt, hvor han havde gemt 
den. 
Så kom Øv og sagde: ”Ups, jeg 
kom vidst til at spise 
mandlen”. I samme nu kom der 
en lille nisse ned fra taget og 
sagde: ”Jeg vil gerne hjælpe 
jer”. ”God ide!” sagde de 
andre. ”Vi bruger Verner den 
vilde vampyr til at 
forskrække Øv, så kommer 
han nok til at hoste mandlen 
op!” Og sådan skete det. 
 

Nu kom Palle Pilfinger og fortalte, at han havde fundet en pebernød under sin seng. 
”Hvem mon lagde en pebernød under min seng?” tænkte han. Nå, men nu gik Palle ud af 
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Gyserslottet og opdagede et juletræ. Den armløse Amøbe spurgte Palle, hvad han 
stod og kiggede på. ”Jeg står og kigger på et juletræ”, sagde Palle Pilfinger. De 
syntes begge to, at der manglede noget.. 
Nu kom Amøben i tanke om, at han havde et lys i sin kuffert. Det satte de på 
juletræet. 
Palle fik nu en god ide. Han ville gerne give Bent en julegave. (Bent er Gyserslottets 
bangebuks) Palle syntes, at Bent skulle have et par nye bukser, og de skulle være gule. 
Der lå faktisk allerede en pakke under juletræet, som nissen havde lagt der. Gaven 
var til Palle, og der var en Pokemon i. 
 
Nissen mødte Nina Niøje, og de blev rigtig gode venner. De dansede rundt om 
juletræet sammen. Senere opdagede nissen en mandel i sin risengrød. Han tog den op, 
og gav den til Munin, som blev meget glad. Nu kunne han endelig lave ris a l’amande til 
dessert. Ildfluen Ina fandt også en mandel. Hun fløj hen til nissen med den. Lige 
pludselig kom der en kæmpestor isbjørn, men heldigvis kom Øv med sin økse og 
dræbte den vilde isbjørn. 
 
Alle væsner på Gyserslottet havde sørget for, at nissen også fik en gave. Han fik en 
ny hue! Nu kunne Palle få nissens gamle hue. Nu var der efterhånden godt gang i 
julefesten på Gyserslottet. Det havde den dovne djævel bare ikke opdaget endnu, da 
han bare havde sovet hele tiden. Bangebuksen kom med et julehjerte og hang det om 
Didrik den dovne djævel, men han mærkede ingenting… 
Nu syntes alle bogstavvæsner, at de ville lege en gemmeleg. Men, hvor var usynlige 
Ulla? Hvor havde hun dog gemt sig? Til sidst fandt de hende oppe på loftet sammen 
med nissen. Den armløse amøbe kom løbende med en tændstik i munden. ”Skal vi ikke 
tænde julelyset, så vi rigtigt kan komme i julehumør?” 
 
Og sådan skete det, at der blev jul på gyserslottet. Alle var glade og festede side om 
side hele natten. De kom meget sent i seng og sov længe næste morgen. Lige indtil 
mumien Munin gik i gang med at stege mange meter julemedister… 
 
God jul alle sammen!!! 
 
Historien er skrevet af alle børn i forskoleklassen. 
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I vores klasse 
Vi har i vores klasse en pakkekalender. Hver dag er der en, der åbner en pakke. I pakken er der 
noget til alle i klassen. 
Den 1. december var det Jacob, der åbnede. Der var nogle lys til vores borde. Der har også været 
slik eller nogle klistermærker eller nogle opgaver. 
Den 5. december var det Jeppe, der åbnede en pakke. Det var en biograftur. Vi tog straks med bus 
til biografen og så filmen ”Skyllet væk”. 
Det er spændende og sjovt at åbne en pakke hver dag. 
Vi har også været i Ishøj teater og se ”Jul på Landet”. 
(skrevet af Louise og Astrid) 
 
I Zoologisk Have 

Vi har været i Zoo. Vi så aber med rød numse. Vi så også myresluger og vi så isbjørne. Der var 
også en stor giraf. Og vi gik over og var i Børnezoo. Vi spiste mad og vi spiste slikkepinde. Vi så en 
vildkat og Benjamin glemte sin turtaske i Børnezoo. 
Vi så en pingvin. Vi gik ned i flagermushulen. Der var nogle vampyrflagermus. Inden vi skulle 
hjem nåede vi ind i tropehuset og se på sommerfugle og på krokodiller. Der var også en slange. 
(skrevet af Jeppe og Benjamin) 
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Natasha og Frederikke legede i Børnezoo. De havde det sjovt i Børnezoo. 
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Vi var i zoologisk have og vi så 3 løver. De var så søde, men nu skal vi gå, for vi skal hen og se en 
sæl. (skrevet af Freja, Sarah og Erica) 
 
I frikvarteret 
I frikvarter spiller vi stikbold og vi leger dåseskjul og vi løber om kap. (skrevet af Niclas) 
I SFO’en leger jeg med Mikkel og med Benjamin. Vi har en ulveklub. (skrevet af Magnus) 
I frikvarteret leger vi sammen og vi spiller stikbold. Caroline og Katrine leger hop over. Nogen 
gange spiller vi håndbold sammen med Kristina. Det er sjovt. Vi gynger sammen. 
I frikvarteret spiller vi fodbold og det er sjovt og vi spiller også basketball og løber om kap. (skrevet 
af Jacob) 
Vi spiller stikbold og vi leger billege. Vi elsker dansk. Vi leger meget sammen. Vi er gode til at 
finde på noget nyt. (skrevet af Danial og Rasmus) 
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På Kildegården 
 

Vi var i skoven og finde blade og vi fandt også kastanjer. Vi så også på træer. Der var et egetræ og 
der var også et kastanjetræ. Kristina og Lena gik gennem brændenælder. (skrevet af Kristina og 
Lena) 
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På Kildegården var vi ude i træbanken. Vi fandt kastanjer og fandt noget nyt. (skrevet af Danial og 
Rasmus) 
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Mathias G: der kom en flyvende bil; sådan kan man starte en sjov historie. 
Camilla: den faldt ned på en ko. 
Caroline B: der sad en abe i den. 
Emma: og koen var så fed 
Cæcilie A: så kom julemanden. 
Masha: og han havde gaver med. 
Mona: til koen. 
Sofie: men han faldt ned fra kanen. 
Helena-Celine: aben blev så forbavset over at se julemanden at den kom til at sige muh! 
Emily: og aben hed Peter Pedal. 
Morten: og der var en lille mand der fik en ræv. 
Mathias S: og så kom der en kat som var bange for en mus. 
Caroline J: mandens ræv hed Karl. 
Louise V: og manden skulle på wc. 
Christian: og så gik ræven derud. 
Malene: den så manden lave pølser 
John: derefter red han væk på en kæmpeelefant men tabte bukserne på vejen. 
Louise L: så kom der en flyver med 12 svenskere og en nordmand. Så sagde piloten at der var en 
som skulle springe ud fra flyveren. Der var ikke nogle steder de kunne springe fra så de måtte 
hænge i armene. Nordmanden sprang ikke så svenskerne klappede ad ham også faldt de ned! 
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3. klasses tur til Glyptoteket 
 
 
I november sidste år var vi på tur med AnneLies og Andreas til Glyptoteket inde i København.  
På Glyptoteket kom vi ind i et stort rum med planter og et bassin med vand og en stor skulptur i 
midten. Så blev vi hentet af Troels, der tog os med ovenpå, hvor vi så på malerier. Her blev vi 
undervist i farvebrug, stemninger og perspektiv. Og så lærte vi, at månen godt kan lyse lyserødt i 
vandet på et maleri. Bagefter så vi et maleri af Møns Klint med et kors. Det var en mand der var 
faldet ned og var død. Det var et dystert og sørgeligt maleri, der gjorde stort indtryk.  
 
Så skulle vi spise. Vi gik ned til et cafeteria, hvor vi satte os og spiste vores madpakker, og da vi 
havde spist, gik vi ned for at se mumierne. Der var kister med mumierne og sarkofager og udenpå 
var der egyptiske tegn med hunde, fugle og øjne. På en af mumierne kunne man se flere fingre og 
en enkelt tå, der var helt sorte. Vi kunne også se kopier af mumierne, hvordan de så ud, da de var 
levende. De var lidt uhyggeligt, for de så lidt levende ud.  
 
Da rundvisningen sluttede, gik vi sammen til hovedbanegården og tog toget hjem til Herlev og 
derefter bussen op til skolen. Vi synes det var en hyggelig og spændende tur. Det var sjovt at være 
inde i København.  
 
 
Skrevet af 3. klasse 
  
 
Skolens rødder 
 
Det er med stor fornøjelse, at vi nyder synet af skolens flotte, nyrenoverede hovedbygning. Men 
skolen har rødder – ja faktisk har hele området rødder, der har fæste flere hundrede år tilbage i 
tiden. Der var nok ikke tænkt på Herlev Privatskole, eller skoler i det hele taget, da Vincent Joachim 
Von Hahn modtog et gavebrev fra Kong Christian V på Tøbberup by 6. april 1672. Hovedgården 
Hjortespring er formentlig færdigbygget i 1673 og blev ved Von Hahns død i 1680 overtaget af 
sønnen. De næste ejere af gården var først en kammerjunker og siden Højesteretsadvokat Hans 
Henrik Ermandingen. I sidstnævntes tid blæste en af længerne omkuld og lemlæstede 200 køer og 
siden hen blev hovedbygningen overflødig og revet ned, da gårdens marker overgik til kongen. Der 
skulle dyrkes hø til livgardens heste. 
28. april 1766 besluttede kongen at sælge alt ryttergods, og i 1771 blev jorden udstykket i 11 gårde, 
hvilket blev starten på landsbyen Hjortespring. Indtil 1874 hvor Quirius Weidel lod opføre et 
teglværk, har området fra 1797 været udstykket i husmandslodder og været ejet af forskellige 
bønder. Da beboelseshuset på matrikel nummer 17C brændte 25. juli 1900, havde det både været i 
parykfabrikant Johannes Hoffmanns, konsul J. Raths og sidst bagermester Wilhelm Clausens eje. 
Bagermesteren opførte efter brænden den herskabelige villa Hjortespring, som blev overtaget af 
Søren Ulbæk i 1950 og siden af Herlev kommune. 
16. august 1967 oprettede rektor Jens Viggo Boed Herlev Privatskole. Dengang med 35 elever. I 
dag går her 233.  
Således skulle rødderne være sat på plads takket være ovenstående oplysninger.  
Modtaget og sammenfattet af Morten Randrup Christensen. 

 15



Juleferie 
 

 
I juleferien skal jeg holde jul med 
min farfar og farmor og jeg skal 
holde nytår. 
Lukas 
 
I juleferien skal jeg holde jule 
frokost og jul med min far og mor 
og store søster og en uge efter skal 
jeg holde nytår 
Mikkel 
 
I juleferien skal jeg holde jule 
frokost og jul med min mor og far 
og søster og jeg skal holde nytår 
og fyre krudt af. 
Anders   

 
I juleferien skal jeg have gaver og min hund får også en gave. Jeg ønsker dig en god jul og et godt 
nytår 
Marcus H Jensen 
 
I juleferien skal jeg i sommerhus og holde jul. 
Oliver 
 
I juleferien skal jeg holde jul med to australiere så jeg skal tale engelsk hele juleaften og jeg skal 
holde nytår i Sverige  
Jens Frederik 
 
I juleferien skal jeg holde jul i Norge og nytår derhjemme. 
Sofie 
 
I juleferien skal jeg holde jul og nytår derhjemme. 
Siw 
 
I juleferien skal jeg holde jul hos min moster og onkel og nytår skal jeg holde hjemme hos mig selv 
Frederikke 
 
I juleferien skal jeg holde jul hos min far og nytår i Jylland med min mor og bror og bedsteforældre 
Benedikte 
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I juleferien skal jeg holde 
lillejuleaften hos min far 
og juleaften i Nykøbing 
Falster med min mors 
familie 
Freja 
 
I juleferien skal jeg på 
safari til Sydafrika hvor 
jeg skal flyve i 16 timer 
Mark 
 
I juleferien skal jeg bare 
være hjemme hos mig selv  
Julie 
 
I juleferien skal jeg holde 
jul med min familie og 
min gudmor og onkel og 
selvfølgelig farmor og så skal jeg holde nytår med mine venner 
Christian 

 
I juleferien skal jeg være 
hjemme og holde jul og nytår 
Patrick 
 
I juleferien skal jeg holde jul 
og nytår  
Ida 
 
I juleferien skal jeg holde jul 
og d.25 skal jeg hen til min 
mormor og morfar 
Emilie 
 
I juleferien skal jeg holde jul 
og nytår 
Lea 
 

I juleferien skal jeg holde jul og nytår der hjemme  
Sabrina 
 
I juleferien skal jeg slappe af og nyde jeg ikke er i skole  
Rikke 
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Dødssejleren 
 

Der var engang et skib, der hed Dødssejleren. På skibet var der en kaptajn – en spøgelseskaptajn! 
Kaptajnen blev kaldt ”Den Flyvende Hollænder”. Ifølge et gammelt sagn, bevogter Den Flyvende 
Hollænder en skat. 
 
En dag var der en mand, som ville have fat i skatten. Han kunne ikke styre et skib, men han tog en 
masse mænd med sig, som var gode til at sejle. 
Mændene fangede en masse fisk, men manden havde sin egen mad med. Da mændene spiste 
fiskene, blev de syge. Den første dag blev det ikke et så stort problem, men den anden dag blev det 
værre. Det så ud til at være en farlig sygdom. Den tredje dag blev de alvorligt syge, og i slutningen 
af dagen døde de alle sammen. Manden - som for resten hed Jakob - døde ikke, fordi at han selv 
havde mad med. Jakob tog handsker på, og smed de døde mænd i havet. Da han skulle til at smide 
den syvende mand i havet, faldt der en lille bog ud af hans lomme. Bogen hed ”Hvordan man styrer 
et skib alene”. Så brugte han bogen til at sejle videre. 
 
Da han endelig nåede hen til Dødssejleren, tog han sit dykkerudstyr på. Så dykkede han ned under 
vandet, men kom straks op, fordi at han hørte en eksplosion! Så så han, at hans skib var sprunget i 
luften! Så dukkede han ned under vandet igen, og opdagede at hele området var omgivet af miner! 
Men så sank alle minerne ned på bunden af havet! Nu blev Jakob lidt mere rolig, men det var han 
ikke mere, da Dødssejleren pludselig kom sejlende hen mod ham med kanonerne fremme! 
Så så han Den Flyvende Hollænder. Pludselig blev der kastet en rebstige ned fra Dødssejleren, og 
Jakob kravlede op ad den. Da Jakob kom op på skibet, truede Den Flyvende Hollænder Jakob med 
sin sabel, og sagde: ”Jeg har en skovl, du har dykkerudstyr, og med de ting vil jeg have at du henter 
en skat til mig!” ”Jamen jeg troede da, at du bevogtede den?” sagde Jakob. ”Det gør jeg ikke, det er 
jo bare et rygte! Man skal ikke tro på alt hvad man hører!” sagde Den Flyvende Hollænder. De 
snakkede ikke mere, men lige inden at Jakob dykkede ned under vandet for at finde skatten, lagde 
han mærke til, at Den Flyvende Hollænder slet ikke fløj, så han kunne ikke være et spøgelse! 
Så sprang han på hovedet ned i vandet, og dykkede ned. Han kiggede til alle sider, men han kunne 
ikke se noget. Pludselig fik han øje på et skibsvrag, der sendte et lille, svagt glimt. Han måtte se 
nærmere på det skib. Da han kom tættere på, fandt han ud af, at halvdelen af skibet var gravet ned i 
havbunden i løbet af årene, og at glimtet kom fra havbunden! Det måtte være der, hvor skatten lå! 
Han svømmede helt hen til stedet, og begyndte at grave. Der kom mere og mere frem, og det 
lignede mere og mere en slags skattekiste. Da han havde gravet den op, prøvede han at åbne den, 
men den var låst. Så gennemsøgte han skibsvraget, men han fandt ikke nogen nøgle til skatten. Han 
tænkte sig godt og grundigt om, mens at han svømmede rundt om skibet og havbunden fyldt med 
skarpe sten. Skarpe sten? Det gav Jakob en idé! Han tog den skarpeste af alle de sten han kunne 
finde, og svømmede hen til skatten. Så prøvede han at få skatten op, men det virkede ikke! 
Pludselig smuldrede stenen, og så fandt Jakob ud af, at det bare var en klump sand! Så prøvede han 
en anden sten, men den var for lille. Den tredje sten var både skarp og stor, og så måtte han i gang 
igen. Han blev ved, og pludselig fik han skattekisten op! 
 
Og det var en stor skat, for inde i den var der masser af guld, smykker, penge, alle verdens 
værdigfulde ting! Men nederst i kisten lå den store jackpot – en guldsabel med rubiner, diamanter, 
safirer og det hele! Jakob kunne godt tænke sig at få skatten for sig selv, men han måtte drømme 
videre. Så lukkede han skattekisten, og svømmede op. 
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”Nå, fandt du den, eller har du lyst til at dø?” spurgte Den Flyvende Hollænder. ”Ja, men den er 
tung, og jeg kan ikke bære den.” svarede Jakob. ”Hvis du svømmer flere gange og afleverer 
indholdet i små dele, så går det nok.” sagde Den Flyvende Hollænder. Så dykkede Jakob ned, tog 
noget guld op, dykkede ned. Tog mere guld op, og sådan blev det ved, indtil at der kun var 
guldsabelen tilbage. Men Jakob fortalte ikke noget om den. I stedet, på vej op med det sidste guld, 
tog han sabelen i sin hånd og svømmede op igen. 
”Var det det sidste?” spurgte Den Flyvende Hollænder. ”Ja,” svarede Jakob. ”Så aflever det!” sagde 
Den Flyvende Hollænder. ”Nej, jeg nægter! Kom bare an, jeg har en sabel!” svarede Jakob. Så trak 
Den Flyvende Hollænder sin sabel frem, men sagde roligt: ”God idé, prøv at dræbe et spøgelse! Din 
sabel går bare lige igennem mig!” Men Jakob havde regnet det hele ud. Hvis han var et spøgelse, 
ville han flyve! 
Så begyndte de at fægte. Men Jakobs guldsabel vejede mere end Den Flyvende Hollænders 
metalsabel, og slog det væk med det samme! ”Du kan ikke dræbe et spøgelse! Har du ikke fattet 
det?” spurgte Den Flyvende Hollænder. ”Jeg kan ikke dræbe et spøgelse, men se lige her!” sagde 
Jakob og stak sin sabel lige ind i hjertet på Den Flyvende Hollænder! Et højt skrig lød, og så var 
Den Flyvende Hollænder væk. Mysteriet med Dødssejleren var løst, og Jakob brugte sin bog til at 
sejle hjem med alt guldet og smykkerne og det andet. 
Og han levede lykkeligt, til sine dages ende. 
Skrevet af: Christian O., Henriette og Isabella fra femte klasse. 

 
  Lucia optog  
Forældre aften- 
 
Det første vi gjorde var at gå op i den hvide bygning og klæde om, imens vores forældre sad inde i 
salen og talte. Da vi havde klædt om gik vi ud i midtergangen, 
Vi fik lys, og så gik vi ind i salen og gik Lucia. Vi var alle sammen nervøse og vi havde 
sommerfugle i maven, men vi sang ikke så højt i starten. Efter lidt tid begyndte vi at synge højere 
og bedre. Da vi stod oppe ved klaveret og sang julesange, var de fleste ikke nervøse. Vi sang godt 
solo. I ”julemanden kysse mor” var vi oppe at ”køre”, og vi sang rigtig godt  
 
Patrick: det var rigtig godt at synge solo, jeg havde sommerfugle i maven lige før jeg skulle synge 
solo.  
Matthew: jeg var ikke med til at gå. Jeg var inde og se en FCK kamp. 
Andreas: det var kanon super total fedt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Anders: det var sjovt indtil strømmen gik. 
Emil N: det var sjovt og hyggeligt. 
 
Lucia på skolen 
 
Efter en lang periode hvor vi havde øvet Lucia, skulle vi endelig gå på skolen. Vi var inde i det lille 
rum, og der var meget trængt, da vi kom ud og gik, sang vi højere end vi gjorde Lucia aften. Det var 
meget kedeligt at synge ”vær velkommen”, for den havde vi sunget så meget.  
Patrick: vi sang bedre end på forældreaftenen, og det var sjovt. 
Matthew: der var næsten ingen som sang med på vær velkommen ellers var det fedt. 
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Anders: ” pana” vandet smagte godt 
Andreas: ingen kommentarer. Gæt hvorfor, løsning på side 312… 
Emil N: det var sjovt 
 
Af Patrick Matthew Anders Andreas Emil N 
 
LUCIA PÅ PLEJEHJEM  
 
 
LILLE BIRKHOLM 
     Der var Mathilde bruden. Vi gik på tre etager. Lis var også med og guidede os rundt. Morten 
kunne ikke slæbe et stort klaver rundt, så han spillede på klokkespil. Vi sang Lucia sangen og ”vær 
velkommen herrens år”. Der var mange søde mennesker og der var mange, der sang med på sangen. 
På 2. etage var der en dame, der blev ved med at vifte med armene og hun var rigtig glad. Der var 
nogle, der grinte inde i sig selv, fordi hun var rigtig sjov. 
 
Lucia på lærkegårdscentret 
 
På lærkegårdscentret var Camilla brud. 
Vi skulle gå rigtigt langt. Jeg tror vi gik ca. 2 km. Vi gik bare på nogle rigtig lange gange. 
Da vi havde gået lidt, var der en dame, der begyndte at gå bag os. 
Hun begyndte også at gå og snakke med Christian D.  
Da vi var i kantinen, begyndte Camilla, altså bruden, at få det dårligt. 
Hun følte, at hun skulle besvime. Så hun måtte hen til Susan. Da hun kom ind til Susan, var det 
ligesom om hun besvimede. Så fik hun noget at drikke og et stykke chokolade. Så sad hun lidt og så 
blev hun sendt ud til os andre igen. Men ellers har det været sjovt! 

 
                    SLUT☺☺ 
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Om morgen skulle vi møde klokken 08.00, fordi vi skulle have jule-klippe-klistre-dag. Da vi 
havde rykket os, så vi sad i hestesko, gik Susanne op og hentede limstifter, pap og 
glanspapir til os.  
Så gik vi i gang med at klippe og klistre. Nogle af os skulle i gang med at lave en guirlande 
og andre ting til vinduerne. Da vi havde siddet og klippet og klistret lidt, skulle vi til 
morgensang. Alle troede at julemanden kom, men det gjorde han ikke. Lidt efter nede i 
klassen kom julemanden og Rudolf, og vi fik en pose pebernødder og ingen juice før 
senere på dagen. Vi skulle alle sammen klippe et juletræ til døren, og Nikka lavede et stort 
julehjerte til døren. Der var nogle der lavede snefnug og klippede snebakker til vinduerne. 
Nogle gik rundt og hang guirlande op og andre lavede videre på den.  
Susanne sagde at vi skulle begynde at rydde op. Da klokken blev 12.00, fik vi fri efter en 
lang og hyggelig dag. 
 
Skrevet af Nana, Charmaine og Kamma    
 
 

Vikingeskibsmuseet 
 

 
Vi mødtes på Herlev station kl. 7.45. Herfra tog vi toget til Roskilde. 
Så gik vi hen til museet og blev vist rundt. Vi blev delt op i to grupper, 
hvor vi hver især skulle ned til et vikingeskib, der hørte vi hvad man brugte skibene til 
dengang. Der var både et handelsskib og et krigsskib.   
Derefter skulle vi tilbage, og den ene gruppe skulle lave sneller, den anden gruppe skulle 
lave reb. 
Dem der lavede reb hørte om, hvordan man lavede reb i gamle dage. De gjorde sådan at 
man lagde et stort stykke bark i vand i en måned, og når det var kommet op af vandet, var 
det flænset op, og man kunne tage stykkerne af og begynde at 
flette. 
Dem der skulle lave sneller fik at vide, at de skulle passe på ikke at 
hugge sig i hånden, fordi de skulle bruge en mini økse til at forme 
snellen. 
Det tog meget lang tid og nogen nåede ikke at blive færdige, før vi 
skulle ud at sejle i otte-mandsbåde. Før det skulle vi have en 
redningsvest og noget at vide om dem, der skulle vise os, hvordan 
man sejlede og styrede båden.    
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Vikingeskibsmuseum 
 
Først skulle vi med toget til Roskilde.  
Da vi kom derhen, blev vi delt op i to grupper. Den ene skulle flette reb, den anden skulle 
lave en ting der sidder på et skib. Da begge grupper var færdig, skulle vi vise hinanden 
hvad vi havde lavet, og hvordan man gjorde. 
Bagefter skulle vi ud og ro i nogle små vikingeskibe på Roskilde Fjord. Vi var også ude på 
et handelsskib og et krigsskib, men vi sejlede ikke i dem. Så skulle vi spise, og så tog vi 
hjem med toget. 
Det var en hyggelig dag, hvor vi lærte meget om vikingerne.  
 
 

                                                                                     
Skrevet af: Malene, Frederikke, Cille og Louise. 
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En digtsamling af Melissa <3 
 
 

Oh Oliver 
 

 
 
 

Ta’ det nu af 
Ta’ det nu af 
Ellers kommer jeg med shaveren en dag! 

Oh Rebecca 
 

 
 

Du scorer rigtig i bussen 
Men du tog dig selv på fusen 
Du fik ej hans nummer 
Øv det vist en om’er! 

Oh alle de andre 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

I ville ikke være med 
I sagde I ikke gad 
I sagde os’ at det var noget væmmeligt 
Men jeg tror bare I er bange for min samling 
Min karriere stopper her 
Men I vil se mer’ 
Til Melissa’s store værker 
Jeg kommer igen med en forstærker! 
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Det var mandag kl. 13, d. 9. oktober, da vi tog på eventyr, med destinationen: Gladsaxe Teater. Da 
vi stod af bussen i Gladsaxe, beordrede Merle os ned ad den forkerte vej. (Det en om’er Merle ☺) 
Så fandt vi en helt komplet fremmed, der pegede os den rigtige vej. Derefter kom vi til 
destinationen, hvor vi fik vores livs mareridt. En ung dame sad og viste numse til hele 
befolkningen. UFF!! Folk gispede, tabte kæber og mund, og selv lille Casper faldt om i en kortvarig 
stund. Da folk var kommet sig over det store chok, blev vi efter 45 minutters ventetid endelig lukket 
ind i salen, hvor det hele foregik. De skulle lige fikse al muligt inden vi kunne starte med at filme, 
så imens blev vi underholdt af en hylende morsom ”pauseklovn”. Han var meget sjovere end alle 
deltagerne i programmet til sammen.  
Det sluttede kl. 17.30 og de fleste tog bussen hjem. Alt i alt var det en rigtig fed tur. ☺  
 
Af Frederik, Melissa, Karolina, Mette og Marina. 
 
 
 
 

Merle.. 
 
I år har vi fået ny klasselærer. Hun hedder Merle, hun er rigtig sød, og god til 
at forklare. Men hun har kuk i låget ☺. Bl.a. har hun noget med hunde og 
træer. Hun skyder og kører altid hundene ned i grammatik, og vi hører aldrig om 
andet end træer: ”Her har i en mappe med træer”, ” mennesker er som træer”, 
”livets træ”, ”skriv en stil om et træ”. Det er til at blive bims af ! ! Nogle gange 
har hun også nogle meget sjove indfald: ”Skal vi ikke snart i biografen?” Hun er 
en lærer med en meget farverig personlighed. Hun har sort humor. Vi er meget 
glade for at have fået hende som klasselærer. 
Lavet af: Amanda, Katrine, Rebecca og Line…… 

 
Skolepatrulje. 

 
Der skal stå 4 personer hver dag, man skal have en gul dragt/vest og en 
gul slikkepind, som man skal vifte med. Vi skal stå i 2 forskellige kryds. 
Men lige for tiden, skal vi kun stå i det ene, fordi der er vejarbejde. Vi 
hjælper mange personer over, så de kommer sikkert over. Vi stopper 
biler, da der ikke er noget lyskryds. 
 
Lavet af Casper, Oliver og Morten   
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Til forskoleklassen august 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 er 
alt optaget. 
Optagelse på venteliste kan finde sted. 
Indskrivning til forskoleklassen august 2013 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 

 

 

Ottende klasse på Island 
Skrevet af Sara Krogsgaard-Hjorth 

 
Før vi begyndte at beskæftige os med Island troede 
jeg, at der var meget is deroppe, men fandt senere 
ud af, at det var lidt ligesom Danmark, bare lidt 
koldere. Mine forventninger var, at naturen var 
meget smuk og flot, og jeg glædede mig rigtig 
meget til at komme op og se den.     
   Selve turen var en fed oplevelse. Vi var ude at 
ride på islandske heste, ude på ”Den Gyldne Cirkel”,
på cykeltur, på bytur i Reykjavik og i ”Den Blå 
Lagune”. Vi skulle også have været på ”Whale-
waching”, men det kunne vi ikke, da det var for 
dårligt vejr, så vi bowlede eller skøjtede i stedet.   

 

t
 

    Vi starter med en ridetur, som er helt vildt sjov. 
Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, men det er 
fedt at prøve, bare en enkelt gang. Vi går over en 
masse vand og vi bliver en smule våde. Efter et 
stykke tid holder vi en lille pause, så vi kan tjekke 
sadler og andet. Vi rider videre, men pludselig 
begynder min hest at galoppere midt i det hele, den 
vil åbenbar  gerne hjem. Lidt senere stopper hende 
på førerhesten, og siger: ”Dem, der gerne vil prøve
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at galoppere lidt, må gerne holde ind til højre, og resten til venstre”. Selvom min hest lige 
har galopperet, vil jeg gerne prøve igen, nu det rent faktisk er meningen. Det er rigtig 
sjovt og fedt at prøve og også lidt mere behageligt end trav, fordi man ikke hopper nær så 
meget, og så går det også langt hurtigere.  
   Dagen efter tager vi på ”Den Gyldne Cirkel”, hvor vi ser Þingvellir, Geysir og Gullfoss. 
Det er alt sammen meget smukt  og jeg tager en masse billeder  Þingvellir er en stor 
revne midt i det hele, som deler de europæiske og amerikanske kontinentalplader. Vi ser 
derefter Geysir, som ligger og slumrer i sit hul, ikke meget interessant, men der er også 
en anden gejser, som tit springer op og er meget flot. Bagefter tager vi hen og ser 
Gullfoss, som er flottere end jeg har forestillet mig, og jeg har glædet mig til det. Jeg har 
altid gerne villet se et rigtigt vandfald, og nu forstår jeg, hvorfor islændingene griner 
sådan a  Danmarks såkaldte ”vandfald”, som vi på en måde slet ikke har.  
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    Senere om aftenen tager dem, der har lyst, inklusive jeg selv, ind til stadion og ser 
Danmark og Island spille landskamp. Jeg har aldrig interesseret mig for fodbold, men jeg 
mener, at det er sjovt at se sin første landskamp med klassen, og så oven i købet i 
udlandet. Thomas F. prøver forgæves at forklare mig, hvad der sker, mens jeg bare morer 
mig. Danmark vinder 2-0 og det gør bare stemningen endnu bedre. Vi tager hjem og 
hygger os om aftenen, ligesom vi plejer.  
  Den næste dag tager vi ud a  cykle rundt omkring. Vi er alle rigeligt forsynet med slik 
og ande , og hvis vi skulle løbe tø  køre  vi også forbi en tank, for at ”tanke op”. Vi finder 
et hyggeligt sted ved vandet, og spiser frokost. Vi kører også op af en meget stejl bakke, 
dvs. de fleste trækker, og når vi endelig kommer op, ser vi ud over Reykjavik. Man kan se 
lufthavnen, som vi ankom i, Hallgrimskirken, og en hel masse bygninger. Vi cykler tilbage 
til stedet, hvor vi lejede cyklerne, og går derefter op til Hallgrimskirken, som vi tidligere så
på. Der er et kæmpe rum med et kæmpe orgel og et kæmpe klokketårn, som vi tager op 
i. Det specielle ved klokketårnet er, at der rent faktisk er en elevator, så man slipper for at 
gå. Så op med os og nyde den flotte udsigt ud over Reykjavik.  

Dagen efter står vi op og tager varmt tøj på, fordi vi regner med, at vi skal ud at se på
hvaler, og vi når også hele vejen ned til båden, men pludselig kommer der en mand og 
tager halvdelen af klassen, inklusive mig selv, og kører os tilbage til vandrerhjemmet, hvor 
vi så gætter os til, at det er aflyst på grund af vejre . Og ganske rigtigt; da vi alle er 
samlet får vi at vide, at det er aflyst, men vi kan en en tage ud at bowle eller skøjte. 
Derefter tager vi ud at spise en slags afskedsmiddag alle sammen, og vi har også inviteret 
en islandsk kvinde, som har hjulpet os med at få rabat på en masse ting, som vi har set i 
ugen, vi har været her. Vi får en lille sludder med hende og får takket hende.
    Så er vi kommet til hjemrejsedagen, og vi er alle i fuld gang med at pakke. Vi kø er 
derefter til ”Den Blå Lagune”, som vi alle har glædet os til  og det er også endnu bedre 
end forventet, og vi har det alle rart. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke får en 
muddermaske, så vi kan forhåbentlig slippe lidt for bumser og uren hud.  
 Så køre  vi til Keflavik Lu havn  og vi få  b ugt de sids e penge  Vi er alle træ e i flyet 
hjem efter en god tur, men det betyder ikke, at vi ikke kan snakke om den. Vi siger farvel i 
Kastrup Luf havn. 

Skrevet af Sara, 8. klasse.              
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Islandstur – 2006 
 

 
 
Vi fløj op til Island mandag aften. Jeg har aldrig været særlig vild med at flyve, så mit hjerte 
hamrede en del - specielt da vi skulle i luften. I lufthavnen ventede der en bus, som kørte os ud til et 
vandrerhjem. Jeg havde ikke de store forventninger til vandrerhjemmet, da det ikke plejer at være 
de pæneste, man kommer på med en skole, men jeg blev godt nok overrasket over, hvor pænt det 
var! På trods af det sene tidspunkt fik vi sunget rigeligt med sange nede bag i bussen. Jeg selv sang 
godt med for ikke at komme til at falde i søvn.  
 
Jeg kan ikke huske, hvad tid mobilen ringede morgenen efter, men en ting er sikkert, ALT for 
tidligt! Den irriterende lyd af en rytme der langsomt sniger sig ind i den fredfylde drømmeverden, 
kan få en til at gå fuldstændig amok. Vi skulle i bad inden morgenmaden. Hvad vi bare ikke lige 
havde været forberedte på, var den stank af rådne æg, som var i vandet! Puha! Det ”rådne æg” var 
nu i virkeligheden det svovl, som er i undergrunden på Island. Det virkede fuldstændig 
uoverskueligt at skulle bade i den stank hver morgen, og man havde da også sin tvivl om, hvor ren 
man blev af at bade i sådan en stank.  
   Vi spiste morgenmad, og derefter skulle vi ud og ride! Jeg glædede mig som et lille barn til 
juleaften, for jeg ELSKER at ride! Bussen kom og hentede os og kørte os derud. Vi gik ind og fandt 
nogle hjelme, der passede os, og skulle så have delt heste ud. Jeg håbede lidt på at få en hest, som 
gerne ville fremad, da det andet er lidt for kedeligt. De ansatte startede med at give heste til de 
mindre øvede. Det var skægt at se, hvordan de omgik hestene, og hvordan de kom op. Jeg kunne da 
heller ikke lade være med at grine, da en hest tog hovedet hen og bed efter Hassans hest, og Hassan 
rædselsslagen skreg: ”Fjern hesten, FJERN HESTEN!” Jeg aner ikke, hvad der røg igennem 
hovedet på Hassan i det øjeblik, men han havde nok allerede set for sig, hvordan hestene kunne gå i 
slåskamp, og han ville ryge af. En ansat kom hen og spurgte mig, om jeg red. Jeg svarede, at jeg red 
hver dag og håbede på, at han ville finde en hest med lidt gang i. Han gik ud på en tør jordmark, 
hvor hestene stod og ventede. Jeg fik at vide af en dansktalende pige, at det var en hest, som gerne 
ville fremad, og at jeg lige fik en næserem på, så jeg bedre kunne styre den. ”Fint nok”, tænkte jeg 
og var da lidt spændt på, hvor meget den nu ville frem. Vi red ud i terrænet og havde en dejlig tur, 
hvor vi kom rundt og så en hel del lækker natur. Der var en mange floder, enkelte vandfald og 
selvfølgelig en del bakker. Hesten var sød at ride på, og den skulle bare have lov til at gå oppe 
foran, så gjorde den nemlig, hvad man bad den om, så det kunne jo ikke have været bedre.  
 
Vi havde flere gode dage. Onsdag tog vi på en bustur rundt og så en masse ting. Jeg havde ikke de 
største forventninger til at skulle køre i bus i 9 timer, men det var en god tur, hvor man fik set en 
masse flotte ting. Om aftenen skulle vi så ind og se en fodboldkamp mellem Danmark og Island. 
Jeg glædede mig, og Danmark levede da op til forventningerne, da de slog Island 2-0! Sådan!  
   Om torsdagen gik vi ind til byen, hvor vi lejede nogle cykler. Jeg indrømmer, at jeg ikke var 
særlig meget for at skulle cykle så meget rundt, men blev positivt overrasket! Jeg syntes faktisk, det 
var en rigtig god og hyggelig tur, hvor vi fik set en masse ting. Da vi havde cyklet 23 km, var vi 
igen tilbage, hvor vi havde lejet cyklerne. Vi afleverede dem og gik lidt rundt og så bl.a. på 
Hallgrimskirken.  
   Om fredagen gik vi ind til byen, hvor vi så skulle ud og sejle og se på hvaler. En tur jeg glædede 
mig meget til! Desværre fik vi at vide, at det blæste for meget, så vi ikke kunne komme ud og sejle, 
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ØV! Vi blev så kørt hjem til 
vandrerhjemmet, hvilket var 
meget dejligt, så vi ikke 
skulle gå tilbage igen. Vi fik 
så muligheden for, om vi 
ville tage i skøjtehal, eller om 
vi ville bowle. Jeg meldte 
mig til bowling, da det var 
det, jeg havde mest lyst til. 
Om aftenen var der bestilt 
bord til, at vi skulle spise på 
restaurant.  
   Lørdag kørte vi til Den Blå 
Lagune, som jeg glædede 
mig meget til at opleve, da 
jeg kun havde hørt positive 
ting om stedet. Det lækre 
varme vand levede da også 
op til forventningerne. Det 
var vildt dejligt at flyde rundt 
i det varme vand og bare 
dase. Vi blev kørt ud til lufthavnen, og en del timer senere ankom en flok udmattede børn til 
Kastrup lufthavn. Tak for en dejlig tur! 
 
Skrevet af Nynne 8. klasse. 
 
Tur til Jyllandsposten 
 
Da solen stadig skinnede, og der var en snært af sommer i vores ellers ikke særligt tørre danske vejr, 
var min klasse, altså 9. klasse, på en tur til Jyllandsposten. Vi skulle ind og prøve det kursus, der 
hedder ”Journalist for en dag”. Det var en tur Maria havde arrangeret, og hun talte da også med 
rosende ord, mens vi bare var glade for en fridag i København.  
   Vi ankom individuelt med tog til Kongens Nytorv nogenlunde fuldtallige og gik igennem de top 
sikrede Jyllandspost bygninger, hvor vi blev mødt af en underviser, der viste os frem til et lokale, 
der var udsmykket, som noget der skulle forestille en by. Selvom vi alle var meget interesseret i 
disse udsmykninger og gerne ville udforske, blev vi genet hen til noget der skulle forestille et 
stadion, men snarere lignede et halvfærdigt colosseum, hvor vi skulle sidde og nyde billeder på en 
projektor af alt, hvad der kunne kaldes for nyhedsstof. Selve historien i den lille billedserie var et 
kærestepar, som man fulgte i hverdagen og samtidig vises der billeder af alt, hvad der kunne ske i 
de øjeblikke, hvor kæresteparret går en tur. Der blev vist billede af Irakkrigen og sultne børn i 
Afrika og alt muligt nyhedsstof, som blandt andet Jyllandsposten skriver om. Derefter stillede 
underviseren spørgsmål til det, vi havde set, og som sædvanlig når det gælder vores klasse, havde 
hun aldrig hørt en så god klasse før. Efter at vi havde fået nogle instrukser til, hvordan vi skulle 
udføre vores næste opgave, begyndte vi vores fiktive journalistkarriere. Vi blev delt op i nogle 
grupper og blev sendt ud for at snakke, ringe, observere eller undersøge en historie. Det var 
selvfølge indtalte samtaler vi hørte, når vi ringede og knapper med lyd som vi interviewede, men 
det var en sjov oplevelse, og vi fik ideer til en masse gode forsider, dog var ingen af dem rigtige, da 
vi skulle vælge vores forside til sidst. Dagen sluttede, da en alarm gik i gang, og vi alle blev sendt 
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til stadionet, hvor vi fik at vide, at der var sket et toguheld, og at vi havde tolv minutter til at ændre 
forsiden, så den passede til togulykken. Derefter fik vi lov til at smutte i hver vores retning. Det var 
meget sjovere end vi havde forventet, og vi havde en rigtig god dag både efter og under turen inde i 
København 
Christian, 9.klasse  
 
Positive sladretasker  
 
Og så sidder man hér. Den første dag. Man ved ikke lige, hvad man skal gøre af 
sig selv og man virker nervøs med flakkende blik og rastløse hænder. Timerne går 
og man er den eneste som ikke ser så fortravlet ud i dette uendelige 
kontorlandskab. Telefonerne kimer og der hamres løs på tasterne rundt omkring. 
På grund af mangel på beskæftigelse er det eneste man kan tænke på at den 
bums man fik for et par dage siden er vokset til dimensioner, der er en 
splatterfilm værdig. Gennem kedsomhedens tåger er det svært at overskue en hel 
uge på sådan et sted. Udenfor er der mørkt, og lyset fra bilerne lyser op gennem 
vinduerne. Langt om længe er det vel ved at være "fyraften".  
   Det er i slutningen af november, og kulden trænger ind gennem den store jakke 
når man går forbi Tivoli. Trætheden er stor. Umiddelbart ser det ikke for lyst ud. 
Dog har man fået en opgave til dagen efter så man bliver ikke lige så "arbejdsløs", 
forhåbentlig.  
   Sådan kan den første mandag i praktik nemt virke når man sidder småforlegen 
og ikke rigtig tør sige noget til de hårdtarbejdende mennesker omkring én. Det 
nytter ikke noget at sætte sig ned og sørge, så selvfølgelig møder man op dagen 
efter med samme positive attitude som om mandagen i forhåbning om at tirsdag 
vil være en oplevelsesrig dag uden lange timer. Heldigvis var det lige sådan det 
gik. Efter at have lavet interviews om formiddagen går man hjem og skriver 
oplysningerne ind på computeren. Det var sjovt. Man har siddet en halv time i bil 
med en fotograf der kan lide at fortælle om ornitologer og om hvornår en bestemt 
kirke blev bygget. Det var meget hyggeligt, egentlig. Selv synes han at 
fotografjobbet er det bedste inde for medier. Det er jo klart.  
   Samme dag går man til frokost med et par af journalisterne og egentlig er det 
enormt pinligt, når man sidder dér mellem to diskuterende mennesker og ikke 
ved en skid (undskyld udtrykket) om hvad de taler om. Ej, det var utrolig lærerigt 
og jeg lærte da også hvad nyhedstrekanten er: 
 
Inde for journalistik er der noget der hedder nyhedstrekanten og selve princippet i 
det går ud på at man starter med nyheden som det allerførste. F.eks. hvis det er 
blevet besluttet at trække de danske tropper ud af Irak. Så er det, det første man 
skriver efterfulgt af det andet, tredje, fjerde vigtigste osv. Det kan være meget 
praktisk da artiklen højst sandsynligt er for lang, fordi så kan man skære fra 
bunden da det vigtigste jo står øverst. 
    
   Diskussionen gik så på at nyhedstrekanten virker lidt kedelig for nogen. Man 
kunne i stedet starte med at blive præsenteret for ”problemet” ved kort at fortælle 
hvad der er sket og hvor lang ”sagen” er.  
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   Selvom det for visse lyder dødssygt og gennemtrængende kedeligt må jeg tilstå 
at den uge i praktik på Politiken var utrolig lærerig og interessant. Der er dog 
visse ting som jeg synes der er værd at påpege (ikke ment negativt). Er du gal 
hvor de sladrer! Aldrig har jeg hørt en flok voksne menneske småfnise og hviske 
så meget som de journalister, der omgav mig. Sladder om de kendte! Paparazzi-
sladder, gossip-sladder, sladder der vidner om insider-viden. Fantastisk! Og 
samtidig nyder de også at være opdaterede. ”Ej hvor er det spændende, ej hvor 
vildt!” hørtes tit i de ”stille” timer. Tænk at nyde sit job så meget, at man konstant 
går rundt i en verden af interessante og lærerige emner. Det er da utroligt. Og 
samtidig har de overskud til at henvende sig til mig. På trods af en smule brok 
over dit-og-dat har jeg aldrig i mit liv været omgivet af nogen, der var så positive 
konstant.  
 
   Alt i alt en fantastisk uge! 
   Marcus 
   
 
10. klasses tur på museum. 
 
Torsdag d. 31/11 var 10. klasse på museum i København. Vi mødtes klokken  
9:45 på Københavns Hovedbanegård, hvor vi derefter gik hen til Glyptoteket.  
Her så vi billederne malet af Eckersberg, Constantin Hansen, Christen Købke  
osv. Det var vigtigt for os at se malerierne, fordi de bliver opgivet til  
eksamen. Det var meget sjovt at se malerierne i virkeligheden, for vi havde  
kun set dem i vores bog. Derefter tog vi videre til Thorvaldsens museum,  
hvor vi igen skulle se på nogle kendte malerier. Da vi havde set malerierne  
der, tog vi ind på Strøget for at få noget at spise. 
Efter en times tid tog vi på Statens Museum For Kunst, og da vi var færdige  
der, var det tid til at tage hjem. 
Det var en rigtig hyggelig tur 
 
Skrevet af: Amanda og Pernille 
 

 
 

Mikkel 3. klasse 
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Så er vinderne af bibliotekets hyggeligste-juletegnings-lodtræknings-konkurrence fundet. 
De heldige vindere er følgende: 
 
 
Første præmie: Helena-Celine, 2.kl.   +   Frederikke, 4.kl. 
 
Anden præmie: Louise Lind, 2.kl.  +  Benedikte, 4.kl. 
 
Tredje præmie: Mikkel, 3.kl.  +  Matthew, 5.kl. 
 
Stort til lykke! 
 
Se tegningerne i dette Kløverblad. 
 
Der var så mange flotte tegninger og selvfølgelig synes vi, det er lidt trist, at ikke alle kan få en 
præmie, men alle tegningerne er hængt op i vores lille bibliotek, så man kan se dem, hvis man 
kommer forbi.  
 
Det er i øvrigt dejligt at se, at så mange elever jævnligt kommer på besøg for at låne bøger. 
Vi vil fortsat forsøge at gøre, hvad vi kan, for at de får mange gode læseoplevelser og holder lysten 
til at læse ved lige. Der er mange forunderlige og interessante oplevelser at finde i bøgernes verden. 
 
Vi vil også, i det omfang det kan lade sig gøre, fortsætte med oplæsning af udvalgte bøger / 
historier, for at skærpe læselysten. 
 
Alle HP forældre og deres børn ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår her fra biblioteket 
Fra Marie og Malou 
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