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To runde dage for vores skoleleder 
 

Per Simonsen fylder 60 år den 1. februar, men det er ikke hans 

eneste mærkedag i dette skoleår. I august måned rundede han 

nemlig 25 år på Herlev Privatskole. 

 

 

Nybagte forældre med en babylift i hånden er ikke et sjældent syn 

på Herlev Privatskole. Ventelisterne er nemlig så lange, at man 

typisk skal føde først på året og tilmed være hurtigt ude, hvis man 

skal sikre sig en af de 24 ledige pladser i forskoleklassen seks år 

senere. 

 

Det er Per Simonsen, der som skoleleder står i spidsen for vores eftertragtede skole, hvor de overordnede 

målsætninger er at skabe et trygt og harmonisk miljø, sikre en god opførsel og adfærd samt en høj grad af 

faglighed.  

 

Per Simonsen startede sin lærergerning i 1980 på Rungsted private Realskole, hvor han underviste i dansk i 

overbygningen, var studie- og erhvervsvejleder samt lærerrådsformand. 

 

I 1990 skiftede han til jobbet som lærer og viceskoleleder på Herlev Privatskole. Omtrent samtidig blev han 

statsautoriseret ejendomsmægler – et bijob han havde i en årrække for at bruge nye – og andre – sider af sig 

selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Til forskoleklassen august 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2022 er påbegyndt. 

Vedrørende nuværende klasser (1.-9. klasse): Ring og hør 

nærmere om en eventuel ledig plads.  

 

For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  

tlf. 44 57 94 94, fax. 44 57 94 95. 

 

E-mail: Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk 

www.herlevprivatskole.dk 

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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At Per Simonsen fulgte børnenes fodspor i stedet for murstenenes handelsvej er der flere grunde til. 

 

”Grundlæggende skyldes det glæden ved at arbejde med børn. Jeg synes, at vi som skole har en vigtig 

mission i at give børnene en ordentlig ballast med på vejen. Og kan jeg være med til at give mit eget lille 

bidrag til den mission, er det en stor tilfredsstillelse” fastslår Per Simonsen. 

 

Missionen har han haft det overordnede ansvar for på Herlev Privatskole siden 1996, hvor han blev udnævnt 

til skoleleder. Under hans ledelse har skolen blandt andet udrullet ny it-strategi, haft landets højeste 

gennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen og gennemført flere byggeprojekter for at løfte skolens standard 

både ude og inde. Alt sammen krydret med flotte trivselsmålinger blandt lærere og elever og en vel 

gennemført skolereform. 

 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne benytte lejligheden til at takke Per for hans engagement og store indsats på 

skolen gennem et kvart århundrede. Og ikke mindst for at være kulturbærer for de værdier, der er så 

væsentlig en del af skolens profil. 

 

Efter Pers ønske fejres både jubilæum og fødselsdag under private former, men der skal her i Kløverbladet 

lyde et STORT tillykke med begge de runde dage.  

 

 

 

 

 

/ Bestyrelsen på Herlev Privatskole 

 

Fakta om Per Simonsen 

 

 Født den 1. februar 1956 i Virum 

 Nysproglig student fra Virum Gymnasium i 1974 

 Uddannet lærer fra Hellerup Seminarium i 1980 

 Lærer på Rungsted private Realskole fra 1980-1990 

 Lærer og viceskoleleder på Herlev Privatskole fra 1990-1996 

 Skoleleder på Herlev Privatskole siden 1996 

 Merkonomuddannelser i personaleledelse, -administration og 

virksomhedsøkonomi 

 Tillige uddannet ejendomsmægler 

 Bor i Charlottenlund sammen med sin hustru Charlotte. 

Sammen har de en voksen datter 

 Tilbringer ofte fritiden sammen med familie og venner – gerne 

med en god middag eller med oplevelser inden for kunst og 

kultur. 

 Har tidligere dyrket badminton på konkurrenceniveau. I dag er 

han motionist – også på tennisbanen.  
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Her et stykke inde i 2016 ønskes alle med tilknytning til Herlev Privatskole, elever forældre og ansatte, et 

rigtigt godt, lyst og lykkebringende nytår! 

 

Når dette nummer af Kløverbladet læses, er vi midt i den lidt kolde og mørke tid på året, og på dette 

tidspunkt er det særdeles vigtigt at minde sig selv og hinanden om de varme og lyse sider af tilværelsen, og 

det er ikke svært, når man er så privilegeret at have sin arbejdsplads og daglige gang på Herlev Privatskole, 

som alle børnene og vi ansatte har det. 

 

Et privilegium er det, på det personlige plan, at omgås 240 skønne, levende, videbegærlige børn og unge og 

derudover hver dag at kunne følge 30 kollegers flotte, målrettede, omsorgsfulde og engagerede arbejde med 

at bibringe vores fælles børn og unge en god og solid ballast på såvel det dannelsesmæssige, personlige samt 

uddannelsesmæssige område.  

 

Det bringer varme og lyse tanker i ens sind, når man dagligt ser skolen summe af liv, aktivitet og virkelyst, 

og når man så samtidig fornemmer, at der bag det hele også står en lang række omsorgsfulde og opbakkende 

forældre, der vil det samme med vores fælles børn, nemlig at give børnene den bedste start i deres liv i form 

af en tryg og harmonisk opvækst og en skolegang, der netop vægter trygheden, den harmoniske hverdag, 

den gode opførsel og adfærd og den meget, meget høje grad af faglighed;  

 

ja, så bliver man glad og stolt. 

 

Vi kan vist alle godt engang imellem – her midt i den mørke og kolde tid – stoppe op og give hinanden et 

lille diskret klap på skulderen og minde hinanden om, at der er masser af lys, optimisme og varme på H.P. 

 

Med stolthed – men samtidig ydmyghed – takker jeg samtlige børn, forældre, kolleger, 

bestyrelsesmedlemmer m.fl. for mine 25 første år på Danmarks bedste arbejdsplads, Herlev Privatskole. 

 

Jeg glæder mig, nu som altid – til mange flere spændende, lyse og varme oplevelser her på H.P. – og sender  

de varmeste hilsner. 

 

Per Simonsen                                                                                                                                                                   

Privatskoleleder                                                                                                                                                                                   

Herlev Privatskole 
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Den 1. December 

Af Dian og Isabella 

 

Her ser du et billede 

som handler om jul. 

Det er et 

nisselandskab og 

der er 32 nisser og 

lidt mere og som I 

ved det er den 1. 

dec. i dag og vi vil 

med glæde vise jer 

den tegning som vi 

har lavet. Det 

handler om nisser 

der samarbejder og 

en gang imellem 

holder de pause. De 

hjælpes ad med at 

lave gaver til børn 

og voksne for de har 

meget travlt.  De 

skal nemlig lave 

gaver til alle børn og voksne i verden også i andre lande. Se om du kan finde Julemanden på 

tegningen. Vi håber du har haft en god jul og at du finder Julemanden. 
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Julen på HP 

Af Ida, Sophie og Sara 

 

Her på HP pynter vi op til Jul i hver vores klasse. I vores klasse skulle vi lave tre bestemte ting, det 

var nisser, juletræer og engle. Efter at have lavet disse lavede vi en stor guirlande i forskellige 

farver. Vi lavede også en masse musetrapper og julehjerter. Uden på døren klistrede vi Olaf på, som 

er en figur fra filmen "Frost". Ovenover Olaf hang en mistelten.  

I juletiden er det rigtig hyggeligt, fordi vi må have lys på bordene, og så må vi åbne en gave hver 

dag. Vi har også en tradition, hvor vi går i kirke hvert år, hvor 1. klasse skal pynte juletræet i salen. 

Den ældste og den mindste på skolen får lov til at tænde det første adventslys.  
 

 

At gå i 3. klasse 
Af Dua, Nikoline og Andrea 

 

I 3. klasse er det hyggeligt i julen. Vi trækker gaver i julen. Vi får lov til at have lys på bordene, og 

vi skal i kirken, hvor koret skal synge for resten af skolen, og 5.klasse skal gå Lucia. Vi har verdens 

bedste klasselære og går på verdens bedste skole. Vi har også gode vikarer, og de andre lærere 

elsker vi også. Nogle uger efter vi startede, fik vi venskabsvenner. Vi fik næsten alle sammen dem, 

vi ønskede os. I 3. klasse skal man også starte i klub. Man starter i klub i maj og indtil da, går man i 

SFO. Der er en dag, der hedder juleklippedag, og der laver vi julepynt til klassen. Vores klasse 

skulle lave 3 ting, og det var: nisser, juletræer og engle. Vi var sammen med Kenneth og Kaj. Vores 

klasse blev den flotteste syntes vi. Vi er meget tilfredse. Vi er meget glade for vores klasse, og vi 

håber alle har haft en glædelig jul. 
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Kæledyrenes Jul    
Af Bjørn, Matias, Frederik, Sophus F. og Laust 

 

Det var den 23. december, og kæledyrene skulle holde jul sammen. De var ude og kælke, og da 

Snowy skulle kælke ned fra bakken, faldt han af og slog sig, så de skulle hjem og få varm kakao og 

kage. Da de gik ind i stuen, så de, at de havde glemt at tage deres julesokker. Snowy fik nogle 

karameller – Coco fik en kokosnød – Shaki fik en milkshake og Trofast fik nogle vingummier. Da 

de havde spist slikket, gik de i seng. De vågnede den 24.december og gik ind og tog deres 

julesokker. I dag var de STORE. Shaki fik to chokolade julekalendere, Trofast en pakke kinderæg, 

Snowy fik nogle slikkepinde, og Coco fik seks kokosnødder. Men endelig blev det aften, og de 

skulle have mad. Da de fik risalamande spiste de næsten hele skålen, før Shaki fik mandlen, og sidst 

men ikke mindst skulle de have gaver. Shaki fik et års forbrug af milkshake fra Coco, Coco fik et 

kødben fra Snowy, men på et tidspunkt fandt Coco en julekugle bag en af Trofast’s gaver, og inde i 

den julekugle var der et juletræ i snevejr.                                                    
 

Om  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje klasse 

Af Lærke, Maja og Olivia 

 

Når det er jul, hygger vi os. Vi har lys på bordet, så når vi har time, tænder vi lysene. Når vi har den 

første dansktime, så trækker vi en gave eller to. Så åbner vi den. Den der har fået gaven åbner også 

vores kalender. Da vi havde juleklippedag, kom julemanden og hans rensdyr og gav os 

pebernødder, juice og vores kalender. Til juleklippedagen pyntede vi vores klasse op. Når nogen har 

fødselsdag, hygger vi os, og spiser de godter, fødselaren har delt ud. Så synger vi også 

fødselsdagssang. Den der har fødselsdag sidder oppe på kateteret, imens vi synger. 
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 Venskab i 3. klasse 

Af Sofus K. Mads M. Mads H. Og Mueez 
 

I 3. klasse er der altid godt venskab. Vi 

leger rigtig godt sammen, og der er 

sjældent konflikter. Vi har mange 

traditioner i klassen. Men en af de bedste 

traditioner er nu, når vi trækker gaver i 

December. Vi leger meget fodtærte, tyr, 

fodbold og andre  lege med bold. Det er 

sjovt at gå i 3. klasse. Når man går i 3. 

klasse betyder det, at man er den ældste 

klasse i SFO’en, Derfor holder vi blandt 

andet Halloween for SFO’en. 

Vi laver også nogle gange mad til dem. 

Det er sjovt at gå i 3. klasse. 

 

 

 

 

 

 

Forskolen præsenterer: 
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Hverdagsliv fra SFO’en 
 

 

 

 

 

 

 

Basaren 2015 
 

 

 

 

 

Så er der udstrækning efter den lange skoledag Tre søde læseheste 

Øøh, har det regnet…. Se, hva’ jeg kan med æbleskrælleren 
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Årh hvor er der mange knapper i den her skjorte Så er der gang i marmeladefabrikken 

Et udpluk af årets Lucia hold Sikken voldsom trængsel og a..... 

Så er vi klar til ræs… En Mathigini car 
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Forskolen præsenterer: 
 

Så sælger vi ansigtsmasker……økologiske Disko dasko til voksen fødselsdagen 
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4/11-2015 

Skabe på skolen? Yes! 

 

Vi vil gerne argumentere for at vi synes at der skal være et skab til hver en elev på HP. Vi har set det 

med skabene i amerikanske og engleske film. Det ser ud til at det fungere rigtig godt. Vi vil derfor 

gerne indføre det på HP. Selvfølgelig ved vi godt at det måske ville være dyrt, og at vi måske ville 

komme til at aflyse visse arrangementer, men vi vil komme til at mindske risiko for disse ting: 

Rygskader, glemte ting og meget mere. Det ville også være meget godt hvis man fik et skab fordi, 

mange fra klassen syntes at det ville være godt og dejligt, at man kunne pynte skabene inden i med 

plakater af fx ens idol. 

 

Vores argumenter er: Vi mindsker risiko for rygskader, vi mindsker risiko for glemte ting, vi mindsker 

risiko for fx noget der bliver stjålet fra skabene om natten, vi mindsker risiko ting der bliver væk og 

lettere rengøring da, der ikke ligger ting og flyder på gulvet og sidst men ikke mindst, kan man bruge 

det som opbevaringsskab til bøger, opgaver og skoleting. Vi håber at folk som læser dette at de er 

enige med os. 

    

Vi har denne holdning til det med skabene fordi, så er det meget lettere at gå i skole. Skoletasken er 

ikke tung, fordi man behøver kun at have penalhus, madpakke, drikkedunk og opgaver som man ikke 

har nået at lave der hjemme med. Alle medarbejdere burde (dvs. lærerene) have skabe. De kan fx 

bruge dem til alle de mapper lærerne har til alle de fag de har. Eleverne får jo tungere tasker jo højere 

de kommer op i klassetrinnet. 

 

Til gengæld ved vi jo godt at der sikkert er nogle andre personer, (dvs. lærerne og elever) der måske 

er uenige i alt det vi mener omkring skabene og sådan. Vi håber også at Per Simonsen læser dette 

læserbrev. Hvis vi nu skulle have disse skabe vi snakker om så ville vi gerne have nogle gode skabe 

som ikke går i stykker bare hvis banker ind i det.  

Ulemperne ved det er at vi ikke har så meget plads, men vi har et bud på at vi kunne sætte skabe til 

alle elever fra 3.-9. klasse. Man kunne sætte dem der hvor knagerne er, for der plejer jo altid at være 

knager i skoleskabe. 

 

Med venlig hilsen 

 

Sine Demime Eda Demirhan  

2730 Herlev 

 

& 

 

Victor Bo Wengel  

2730 Herlev       
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5/11 2015 

Skabe på HP 

Nu det nok!  

 
Vi har i mange film set at elever i USA ofte har deres eget skab. Det synes vi er en god ide da vi gerne 

vil undgå at få ondt i ryggen og fordi vi godt kunne tænke os at have et skab til at have vores computer 

og bøger. Alle elever bør have et skab på skolen da det kan være nemt for eleverne at man kan ligge 

de bøger som man ikke skal bruge der hjemme. Det er også smart da mange er på cykel og skal have 

alle bøgerne med hjem de kan godt være tunge at cykle med.  

 

Det kan også være smart fordi at man kan have sin jakke og vanter og huer der inde. Når man har 

knager kan det godt se lidt rodet ud får de ryger hele tiden ned på gulvet. Hvilket det ville være 

nemmer for rengøringsdamen at gøre skolen pæn fordi at hun så ikke skal tage jakker op fra gulvet.   

 

Vi har valgt at skrive om skabe på HP fordi vi synes at det kan være nemmere når vi kommer i støre 

klasser. Så Behøver vi ikke at tinge på alle de bøger som skal med næste dag. Vi kan ikke skabe på 

skolen fordi at der ikke er plads til 240 skabe på skolen.  

 

Med venlig hilsen  

 

Annika Travis                              Anna Lollike  

2730 Herlev                                 2730 Herlev 

 

 

 

 

 

Scan kode og læse mere om grøn 

energi på Herlev Elektrikerens 

hjemmeside! 
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5/11-2015 

Affaldssortering 

 

Vi var på tur til Vestforbrændingen, hvor vi lærte om affaldssortering. Det fik os til at tænke på, at en 

skole uden skrald ville være meget bedre, derfor har vi valgt at skrive om affaldssortering. 

 

Vi synes, at man skal gå mere op i at sortere sit affald. Det er en meget god ide fordi man kan få strøm 

og varme, når affaldet brændes af. Skolen vi går på skal være ren, og vi kan få flere flasker, dåser og 

bamser, hvis man smider det ud i madamskrald, så tingene kan blive genbrugt. HP burde derfor også 

have affaldssortering, hvor man har skraldespande til metal, plastik, dåser og glasflasker. 

 

Det mener vi fordi det skal være en ren skole og man skal ikke smide med affald. Vores miljø bliver 

også bedre når vi passer på vores skole og ikke smider med skrald. Man skal smide skrald ud i 

skraldespanden fordi vi vil have mere strøm, vi vil have flere sodavandsdåser og vores skole skal 

være ren og der er mange som tit smider skrald ude på skolegården. Men det er ikke i orden så det er 

bedst at have affaldssortering.  

 

Det ser heller ikke godt ud med en kæmpe stor bunke med skrald ude foran sin have så det er også 

godt med skraldebiler der kommer og henter alt skraldet til Vestforbrænding. Hvis man smider med 

skrald ude i naturen bliver den ødelagt. Det tager mindst 100 år før en plasticpose bliver nedbrudt. 

 

Man føler sig glad når der er rent i sit hus og det er det samme med naturen der hjælpes man bare ad 

og det er derfor der er lavet skraldespande så man kan smide alt sit skrald ud i den. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anna Saxtoft Jørgensen  

2730 Herlev 

 

Malaak Eid 

2730 Herlev 

 

 

 

Forskolen præsenterer: 
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4/11-2015 

Ude fra 4. klasse på Herlev Privatskole 

 

Denne regel handler om at børn fra 4. klasse ikke må gå ud fra skole i frikvartererne, og fx købe 

frokost eller slik med hjem til klassen eller sig selv. Vi mener at elever fra 4. kasse bør forlade 

skolens område i frikvartererne.  

 

Vi kan købe noget frokost med hjem til en ven, hvis nu hun/han ikke selv må gå på tanken eller en 

anden butik. Hvis nu at man er kommet i en stor konflikt så kan man lige gå en lille tur hen til tanken 

eller bare sidde lidt ude for skolen og være sig selv.  

 

Vi mener at dette er en meget god ide fordi vi kan købe frokost i stedet for at ens forældre eller en 

selv skal lave en madpakke. Lærerne vil nok sige vi ikke er store nok men vi kan jo tage nogle fra de 

store klasser med eller vores store søskende med. 

 

Selvfølgelig kan vi godt forstå at vi er under skolens ansvar og det er på en måde skolens/lærernes 

skyld hvis vi bliver kørt ned eller noget andet, de skal jo også tænke på at der ikke er nogle store veje 

man vi er jo også blevet lidt store nu. 

 

Det er vores mening, vi håber at I er enige med os og at I vil give os lov til at gå ned på tanken eller 

andre steder og købe frokost eller slik med hjem til klassen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Leah Ziegler Sundberg          og             Zara Ünal                                                              

2730 Herlev                                            2730 Herlev 
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5/11-2015 

Større fodboldbaner til 4. klasse 

 

Da vi gik i 3. klasse havde vi masser af plads nede i den lille gård, vi havde både legepladsen en 

foldbane en skov og tærte baner. Vi fik alle sammen et kæmpe chok da vi fik af vide at vi skulle have 

et lille hjørne omme bag 2. klasse som vi oven i købet skulle dele med 5. klasse, det syntes vi 

simpelthen er alt for dårligt. 

  

På HP synes hele 4. klasse at vi skal have større boldbane, vi mener at vi skal kunne komme af med 

det krudt og energi vi har så vi kan sidde stille i timerne og lære mere. 8.- og 9. klasse bruger næsten 

aldrig sine baner og de har også nogen gange terminsprøve, det skaber mere plads til 4.- og 5. klasse 

og så når vi tager banerne kommer 6.- og 7. klasse og nogle gange lærerne og smider os væk så de 

kan bruge to mål mens vi må bruge et tre mands mål. 

 

Det syntes vi ikke er bestemt fair derfor brokker vi os og siger det til de andre lærere men vi føler at 

lærerne ikke gør så meget ved det. 

 

Hvis 4. klasse får en større bane ville vi blive meget gladere og taknemmelige, men ind til videre ser 

det ikke ud som om det ikke sker, derfor bliver vi ved med at brokke os. 

 

Mathias Blirup Jensen      og     Mathias Rømer Resendorf  

 
4/11-2015 

Mere fællesskab i klassen 

 

I går legede vi alle sammen fællesleg, og det var rigtig sjovt. Vi håber at vi kan have sådan en god 

fællesleg igen, og at vi kan lege det lidt mere. Da vi gik hjem fra skole, havde vi begge en rigtig god 

følelse i hele kroppen. Vi var glade og glædede os til at komme i skole den næste dag, og håber at vi 

får denne følelse hver gang vi leger fællesleg.  

 

Vi vil gerne have to fælleslege om dagen 

 

Vi synes at 4. klasse skal have et bedre fællesskab i klassen, og lege lidt mere sammen, fordi at det 

er sjovere at lege flere sammen. Vi synes også at vi skal lege mere sammen, fordi at det styrker det 

sociale fællesskab. Det er også rart at man fx ved at der er nogle at lege i frikvartererne, så man ikke 

skal bekymre sig i timerne hvis der er sket noget. Når vi er glade i frikvarterne kan vi desuden lære 

mere i timerne, og vi bliver gladere, og lærer mere.  

 

Vi mener således, at der kun er positive ting ved flere fælleslege.  

 

Med venlig hilsen  

 

Fatima Ashraf og Amalie Damberg Andersen  

Søborg   2730 Herlev 
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4/11-2015 

Operation Skrald 

 

Forleden dag var vi med vores klasse på en udflugt til Vestforbrændingen. Der blev vi inspireret til 

at skrive dette brev.  

 

Vi lærte meget om affald. Fx at det tager over 500 år for naturen at få opløst en plastikflaske. Vi lærte 

også hvor vi at det forskellige skrald skulle hen, Fx æbler og andet mad affald skal i kompost. 

Hvorimod computere og alt andet elektronisk affald skal til specielbehandling. Alt det affald der ikke 

kan brændes, genbruges eller komme til specielbehandling skal til deponi.         

 

Vi er derfor meget utilfredse med at Herlev Privatskole og mange andre skoler ikke har 

skraldesautering, hvilket de burde have. Da kommunen betaler 2 millioner på at fjerne metal i ovnen, 

mange de penge vi betaler til skat går til det. Desuden forurener det meget at smældte metal, da der 

er mange giftstoffer i. Den forurening gør at træer ikke kan vokse, hvilket gør vi ikke kan trække 

vejret for planter og træer giver ilt. For det andet så lærte vi at man skal sortere skrald i det senere 

voksen liv.  

 

Vi har denne holdning da det er godt for miljøet og vi vil hellere have en god skole i stedet for at 

bruge pengene på at fjerne metal fra en kæmpeovn. 

 

Venlig hilsen 

 

Phillip Krøyer Petersen og Valdemar Sejer Torhauge Boolsen 

                                        

4/11-2015 

Det er dumt at der er opdeling  
 

I morges da vi kom i skole, så vi at der var kommet opdeling på skolen og det er vi ikke enige i da 

det er sjovt at være sammen med de andre klasser.  

 

Det er sjovt at være sammen med dem fra de andre klasser og vi har mere plads. Vi ved selv at da vi 

var små måtte vi ikke gå over den grønne streg. Vi ville meget gerne der op og prøve de nye ting og 

i dag savner vi at være under den grønne streg. Vi savner at være i skoven og på legepladsen. 4.klasse 

har lige så meget ret til at være der nede som de andre.  

 

Vi synes det er dårligt at vi kun må være bestemte steder men ikke hvor vi selv vil være. Vi synes 

også at vi lære mere når vi brænder masere af energi af og det gør vi f.eks. når vi klatre i træer, leger 

på legepladsen og laver blad kamp.  

 

Vi elskede den lille går og hvis vi kunne være over alt så ville vi have det sjovere både til fællesleg 

og i et normalt frikvarter. Vi vil ønske at vi måtte være både om bag den røde bygning, i den lille 

gård, i den store gård, og have lidt mere plads på boldbanen. Vi vil selvfølgelig vil vi passe på de små 

og vi lærer at tage hensyn.   

 

Med venlig hilsen 

 

Kasper Locki Plesner  &  Ryan Artin Nikkhah 
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4/11-2015 

Skabe på skolen  

 

Vi synes at Sine Demirhan og Victor Bo Wengels ide med at der skal være skabe på skolen er en 

meget god ide. Vi skal have skabe på skolen fordi man får meget ondt i ryggen og man kan få ryg 

skader.  

 

Vi synes også det er godt fordi man kan ikke glemme sine ting hvis de ligger i ens skab på skolen. 

De er også lettere at gøre rent på gangene for rengøringspersonalet hvis der ikke ligger ting på gulvet 

hvis man har et skab. Man behøver ikke at have en tung taske på ryggen når vi skal i skole. Vores 

ting kan heller ikke blive væk så nemt.  

 

Vi synes at det er meget nødvendigt for eleverne at have skabe på skolen. Det er også en god ide at 

der er lås på skabene hvis nu der kommer indbrud på skolen så kan de ikke tage vores ting. Vi synes 

det ville være en rigtig god ide med skabe fordi så kan man opbevare sine bøger i skabet. Derfor håber 

vi at Herlev Privatskole køber skabe til alle elever. 

 

Med venlig hilsen 

 

Karoline Maja Kordon, 2730 Herlev og Clara Maria Bukdahl Ladefoged, 2730 Herlev 

 

5/11-2015 
Svømning i det varme vand 

 

Nu er det for meget!  

 

Vi mener at i 4. klasse skal vi bade i varmt vand til svømning. Det mener vi fordi at når vi hopper i 

vandet fryser vi alle sammen. Vi får blå læber, vi får gåsehud og det værste af det hele vi fryser på 

hele kroppen. Vi lærer også bedre når vi er glade, og det siger sig selv at vi ikke er særlig glade når 

vi fryser. Hvis vi bader i varmt vand gør det også at der er flere der bliver glade for svømning. 

 

Der er nogen der ikke så godt kan svømme, så når vi er i det varme vand hvor de også kan bunde, gør 

det dem meget mere tryg, end hvis de var ude på det dybe vand. Vi vil gerne lære noget, hvis bare vi 

har det godt og er glade. Der kan godt ske dårlige ting ved det, fx vi kommer måske til at lege. Det 

med at vi måske kommer til at lege, synes vi at vi har nogle fantastiske lærere, som sagtens kan klare 

det. Vi mener bare at det ville blive rart at bade i det varme vand. 

 

MVH 

 

Louise Rask, 2730 Herlev og Aske Maagard Kiemer, 2750 Ballerup 
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4/11-2015 

Det er for dårligt 

 

Da vi startede i 4. klasse fik vi et chok da det var blevet sagt at man ikke længere måtte være i skoven. 

Vi syntes det er for dårligt at 4. klasse ikke må være i skoven, Vi syntes at alle burde have ret til at 

være der fordi vi er jo store børn og ved at vi skal passe på de små. Der er man ser af ting man kan 

lave ude i skoven som fx en bålhytte og mange træer man kan klatre i man bliver frisk af at være ude 

i skoven da træerne giver luft, vi syntes at man også bliver bedre i undervisningen. Derfor syntes vi 

at 4. klasse skal have ret til at være i skoven uanset hvad der sker.   

 

Redaktionen er bekendt med navn og adresse på skribent! 

 

4/11-15 

En grøn skole 

 

Vi mener at man skal have affalds sortering i alle skraldespande på så mange skoler som muligt. Vi 

har den holdning for at hjælpe miljøet. Vores argument får affalds sortering er for at genbruge så 

mange ting som muligt så der ikke kommer genbrugsting til spilde, så Danmarks befolkning kan spare 

så mange penge som muligt da det koster meget at få fjernet aluminium fra ovnen på 

forbrændingsstationer. At få fjernet aluminium kan komme til at koste helt op til to millioner kroner. 

 

Vi synes at man skal få affalds sortering i skraldespande på alle skoler i Danmark. At få affalds 

sortering på skoler gør miljøet stærkere. Desværre er der nogle lande hvor affaldet bliver smidt på 

lossepladsen. Det er fx Indien og østlige lande. Miljøet hjælper alle verdens befolkning med at være 

sunde, raske og have et godt liv. Det er derfor at vi vil have affalds sortering på skoler. Det er også 

det vi kalder en grøn skole. Vi kom på at vi ville skrive om det da vi var enig at Phillip Krøyer 

Petersen og Valdemar Boolsen kom på det og det synes vi var et meget godt og vigtigt emne og vi 

står for at komme til at have grønne skoler blandt andet så synes vi at der skulle være en 

Maddamskrald i skraldespandende på Herlev Privatskole så den kan blive en grøn skole i Danmark. 

 

Med venlig hilsen 

 

August Buch- Kromann, 2730 Herlev og Mie Schjerbeck Andersen, 2730 Herlev 

 

 

Forskolen præsenterer: 
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Kenneths hjørne (Kenneths platte jokes) 

Når vi har time, og Kenneth vil hygge om os, har han gerne en vittighed i ærmet. 

 

Der sad to papegøjer i et træ. Den ene hed forfra og den anden hed bagfra. Bagfra fløj, hvem var så 

tilbage. 

Svar: Forfra. 

Der sad to papegøjer i et træ… OSV! 

 

Der kom en mand op til lægen og klagede over, at han havde ondt i ørene.  

Lægen: ”Hvad er der sket med dine ører?”  

Manden svarede: ”Jeg skulle stryge mit tøj, da telefonen ringede… TSSSSSSSSSSSSS!  

Lægen: ”Hvad er der så sket med det andet øre?”  

Manden: ” Da jeg derefter skulle ringe til lægen, tog jeg telefonen… TSSSSSSSSSSSSSSSS!” 

 

Hvorfor tog Colombus vest på? 

Svar: Fordi det var koldt. 

 

Myggemoren til myggedatteren: ” Hvordan gik din første flyvetur?” Myggedatteren: ” Det gik rigtig 

godt. Alle klappede af mig.”  

 

Hvorfor taler bøgetræet ikke? 

Svar: Fordi det stammer. 

 

Hvorfor går en sky i skole? 

Svar: For at lære at regne. 

 

Der var en pirat, der blev interviewet. 

Inervieweren: ”Hvordan mistede du dit ben?”  

Piraten: ”Jeg gik planken ud, og en haj bed mit ben af.” 

Inervieweren: ”Hvordan mistede du din hånd?”  

Piraten: ” Min hånd blev ramt af en kanon.”  

Intervieweren: ”Hvorfor har du så klap for øjet?”  

Piraten: ”Jeg var i Føtex, da en fugl klattede mig i øjet. Jeg glemte, at jeg havde min klo på og kradsede 

det væk.” 

 

 
  



6. klasse  KLØVERBLADET 

 

  29 
 

Juletraditioner på HP 

Af Mads og Lukas 

 

 

Her på HP er der en masse juletraditioner, f.eks. pynter 

1. klasse altid skolens store juletræ, og den ældste elev 

fra 9. klasse, og den yngste elev fra Forskolen tænder 

adventskransen den første mandag efter advent, og så 

tænder vores pedel Michael resten af lysene. I år var det 

Signe fra 8. klasse og Ella fra forskolen, der tændte 

skolens adventskrans. 

I november måned sælger stort set alle klasser juleskrabe 

kalendere, for at prøve at vinde den store præmie, som 

er en god tur i biografen og spisning bagefter. Den klasse 

som sælger flest juleskrabekalendere, får den store 

præmie. Dem, som vandt sidste år, var nuværende 6. 

klasse. 

Den sidste fredag i november afholder alle klasserne 

juleklippedag, hvor man pynter sin klasse med flotte 

juledekorationer, og hører god julemusik, mens man 

spiser pebernødder og drikker juice.  

Man køber også gaver til ens nisseven, som man har 

trukket oppe ved lærerens kateder, så andre ikke kan se, 

hvem man har trukket og så senere i december, kan du 

trække din gave og få noget, der koster ca. 50 kr. 

I december går 5. klasse altid Lucia i kirken. En af dem 

skal også læse juleevangeliet højt.  

Vi afslutter kalenderåret ved at gå ned i Lindehøj Kirke, 

hvor vi hører juleevangeliet og synger salmer. 

 

 

Haikudigt af adventskransens tænding 

 

Nu er lyset tændt  

Søndag den første advent  

Alle folk er spændt 

 

Fine julelys 

Anden advent er på vej  

Tændes i en krans 

 

Tre lys er nu tændt  

Vi venter på sneen hvid  

Det er en kold tid  

 

Julen er på vej  

Juletræet står med lys 

Lyser op for dig  
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Basar 

Af Nicki, Abdul og Marius 

 

Til basaren stod 6. klasse for hammerslag. 

Klokken otte om morgenen skulle eleverne 

fra klasserne møde på skolen. Da vi kom, 

skulle vi forberede alle tingene og gøre 

klar til, at alle skulle komme. 6. klasses 

piger skulle sørge for at sælge tøj og lægge 

neglelak, som var lige ved siden af 

hammerslag. 6. klasse solgte også 

håndbolde, som de solgte for 20 kr. 6. 

klasses drenge skulle sørge for 

hammerslag og håndbolde. For at hamre 

skulle man betale 5 kr. Der var en café, et 

bogsalg, en guldgravning, et loppemarked, 

en antikvitetsbutik og meget andet. Man 

kunne også spille Fifa 16 (DEMO) i 7. 

klasse, hvor 

man kunne vinde en kasse chokolade. Børnene fra 4. klasse gik rundt 

med popkorn og peanuts (MEGET SALTEDE). 9. klasse havde café 

og 8. klasse lavede mad. Det var hyggeligt at gå rundt og købe sjove 

ting. Der blev handlet bøger, slik og bamser. Der var også en tombola, 

hvor man kunne vinde vin. Den prøvede vi ikke, men vores forældre 

gjorde. Det var en hyggelig dag, og heldigvis var vejret godt, så vi 

kunne være meget ude. 

 

Julehistorier i Forskolen 

Af August og Noah 

  

6. klasse har igennem hele december måned læst deres jule-stile op for Forskolen. De måtte selv 

bestemme, om de ville have klassen med over. De måtte også selv bestemme, om de ville lave en 

fantasy-historie eller en historie med en dårlig start, hvor der sker et julemirakel til sidst. Forskolen 

syntes, det var nogle gode historier, og vi håber, de fik noget ud af det. Forskolen lyttede godt efter 

med foldede hænder.  

 

Vi har også interviewet nogle forskoleelever, og hørt deres meninger om historierne.  

 

Marius S. synes det er godt, at få læst nogle julehistorier op. Han synes bare i det hele taget det er 

dejligt at høre julehistorier. 

Silke synes også det er godt, at få læst julehistorier.  

Ella synes det er kedeligt, hun har ingen forklaring. 

Oliver synes de er gode, fordi han elsker jul, og han elsker historierne 

Adam synes at slutningerne var gode, og de var fantastiske. 

Marius B. fra det er nogle gode historier. 

Nikan synes at de også er gode. 
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Så det samlede resultat fra Forskolen blev, at de synes, det er godt og sjovt og de vil anbefale, at nogle 

også gør det med den nye forskole til næste år. 

    

Den dag rensdyrene forsvandt 

Af Mads Schjerbeck Andersen 

 

Det var en kold og tåget december morgen. Solen var lige stået op, og var allerede i gang med at 

varme luften op. Julemanden gik ud af sit værelse og med en glad stemme ”Ho Ho Ho, sikke en dejlig 

dag,” sagde julemanden. Han gik ind i julestuen og sagde godmorgen til sin kone, som var i fuld gang 

med at lave risengrød til julemanden. Julemanden spurgte, om den snart var færdig. Og det var den. 

Julemanden fandt sin store risengrødsskål- og ske frem og sagde ”Så skal der bare godt med risengrød 

ned i mavsen”. På 1 sekund var julemanden allerede i gang med at smovse både risengrød og to dåser 

småkager i hovedet samtidig med en liter god tyk sødmælk. Imens han gjorde det, så nissemor noget. 

Hun kiggede forbavsende på julemanden og pegede imens ud af vinduet. 

Da julemanden kiggede ud af vinduet, så han det samme. Det var en af de onde nisser, som var ude 

på at lave narrestreger. Julemanden løb ud af døren, så hurtigt han kunne. Men i de sidste 100 år 

havde han taget en masse på, så han kunne ikke løbe så hurtigt. Da julemanden endelig kom ud, havde 

den onde nisse allerede taget rensdyrene og den store magiske kane. 

Julemanden var rasende. Han havde ellers sådan glædet sig til at se alle de glade børns ansigter. Der 

var kun en ting, som kunne hjælpe ham. Nemlig juleagenterne. De var mestre i både kampsport og 

julegaveindpakning.  
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Julemanden skyndte sig hen til den store røde knap, som der kun måtte trykkes på i nødstilfælde. Da 

han havde gjort det, blev hele den store gavefabrik lukket ned, og juleagenterne kom frem. Så spurgte 

de, hvad der var galt, og julemanden svarede ”Alle rensdyrene og den store magiske julekane er blevet 

stjålet”. De skyndte sig at finde deres nye julevåben frem. Det var de helt nye og mega seje 

sneboldskastere 10.000. De skød meget hurtigere end de gamle. Nu var juleagenterne klar til at finde 

den onde nisse og sætte ham i julefængsel, og der måtte man ikke få noget som helst risengrød, og 

man fik bestemt ikke nogen gaver. 

Nu begav de seje juleagenter sig ud for at finde den onde nisse, som havde taget alle rensdyrene og 

den magiske julekane. De tog hver en snescooter og kørte over alle bjerge, i alle huler og i alle dale. 

Men han var der ikke. Han var ikke engang ikke i Grønland. Han var nemlig her i lille Danmark, hvor 

alle børn var så fyldte med håb om, at julemanden ville komme. I starten syntes juleagenterne, at der 

ikke var nok tid til at finde den onde nisse. Men en dag fik agenterne et opkald fra et lille barn, som 

var venner med julemanden om, at der var en ond nisse, som havde alle rensdyrene med ham. 

Juleagenterne skyndte sig ned til Danmark med et af julemandens private jetfly. Da de var ankommet 

til Danmark, tog de straks til det lille barn, som i øvrigt hed Sanne. Sanne fortalte, hvor nissen gik 

hen, og i hvilken retning det var. Juleagenterne tog hen til det sted, som Sanne havde sagt, at nissen 

var. Men da de så, hvor det var, kunne juleagenterne ikke helt forstå det. For det var bare et lille skur, 

og der kunne rensdyrene umuligt være. Men de tjekkede alligevel for en sikkerheds skyld. 

Da alle juleagenterne gik ind i stalden blev de fanget, men det lykkedes en af juleagenterne at flygte. 

Han gemte sig i en busk lige uden for stalden, og holdt øje med stalddøren. Lige da stalddøren gik op 

kom en lille grim nisse ud af døren. Han skulle i netto for at købe ind og så snart, at nissen var helt 

væk, skyndte juleagenten at lukke døren op for stalddøren. Der så han, at det var en kæmpe stald, 

men som bare så lille ud. Han løb hen til det bur, hvor de andre juleagenter var og tog den nøgle, der 

lå på bordet og drejede i nøglehulet og lige pludselig gik burets dør op, og alle juleagenterne kom ud. 

De tog deres sneboldskastere 10.000 og sigtede direkte på stalddøren. Så snart den onde nisse kom 

ind ad stalddøren, ville de skyde. 

Der gik kun 5 minutter, så kom den onde nisse tilbage med en masse mad. Men da han kom ind, blev 

han beskudt med en masse snebolde, og han besvimede. Da han vågnede igen, havde han håndjern 

på og lå i kanen. Juleagenterne og den onde nisse ankom til julefængslet, og her blev han lukket ind 

i en celle, hvor tremmerne var lavet af lakrids, som ingen nisse kunne tåle, og han kom aldrig til at 

lave narrestreger igen. Da julemanden fik rensdyrene og kanen tilbage, kunne han igen gøre børn i 

hele verden glade. 

   

    

Se det var en rigtig julehistorie! 
     

Jul på HP 

 

Klippeklister dag: 

På klippeklisterdagen lavede vi forskellige ting. Vi lavede julehjerter, stjerner, Rudolf og mange 

andre ting. Vi hyggede os og spiste pebernødder og drak juice. Vi snakkede, og Inger (Julianes mor) 

hjalp os med at lave sjove ting. Vi satte ting op, som vi havde lavet. Til sidst hjalp vi hindanden med 

at rydde op.  

 

1. klasse pynter juletræ:  

Man fik æbleskiver og juice, kaffe til forældrene. Så fik 1 kl. saks, lim, papir, pap og andre ting til at 

komme i gang. De lavede julehjerter og andre ting til juletræet. 



6. klasse  KLØVERBLADET 

 

  33 
 

 

Adventskrans:  

Mandagen efter første advent til morgensang skal den ældste og den yngste elev på skolen tænde 

adventskransen.  Den ældste bærer den yngste elev op og tænder det første lys på adventskransen. 

 

Lucia 1. klasse: 

1. klasse går rundt på gangene i de stores bygning, og synger Lucia imens forældrene tager billeder 

og videoer. Bagefter er der fællesspisning, hvor man selv skulle medbringe noget mad. 

 

Lucia 5. klasse (på skolen, plejehjem og biblioteket): 

Først begynder 5. klasse at øve til Lucia, og på at synge nogle julesange. Derefter skal de optræde 

foran deres familie. Så begynder de at gå Lucia på flere plejehjem og biblioteket. På plejehjemmene 

for man også slikposer. Dagene omkring den 13. december skal de gå på skolen, hvor alle de andre 

klasser kigger på. Til sidst skal de gå i kirken. Og så er de færdige. 

 

Kirken og Afslutning: 

Vi gik i samlet flok over til kirken - med de yngste først. Da vi endelig var derovre, ventede vi indtil 

vi måtte gå ind. Da vi kom ind, skulle vi sidde sammen med klasserne. Først snakkede præsten, og 

sagde hej. Derefter gik 5. klasse Lucia. Så begynder præsten derefter at tale om Jesus og alt mulig 

andet. Bagefter kom koret op for at synge en masse julesange, imens tre fra femte læste juleevangeliet. 

Til sidst synger vi alle, og derefter går vi hjem (til skolen) og får en slikpose, og så har vi juleferie. 

 

 

Forskolen præsenterer: 
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15 Unyttige facts om julen 

Af Caroline, Josephine, Mia, Ella og Amalie 

 

 I Sønderjylland og på Ærø er det almindeligt at fylde sveskemos i æbleskiver. 

 Det ældste kendte julekræmmerhus er fra 1866. 

 Julenisserne blev ”opfundet” i 1836.  

 I Danmark var det første Lucia-optog i Scala under besættelsen. 

 Pebernøddernes navn stammer fra det nedertyske Pfeffernüssen. 

 Julemanden var oprindeligt klædt i grønt. 

 Rensdyrene der trækker julemandens slæde hedder, Springer, Danser, Smukke, Konge, 

Komet, Amor, Torden, Lyn og så Rudolf. 

 Nissen har sit navn fra det gamle danske navn Nis eller Niels. 

 I Italien spiser man lasagne juleaften 

 Over halvdelen af alle amerikanere skriver også deres kæledyrs navn på når de skriver julekort 

 Rudolf var lige ved at komme til at hedde Rollo eller Reginald 

 I starten af Indiana (USA) er der en by, der hedder Santa Claus  

 Nogle af de første juletræer i Tyskland blev lavet af gåsefjer, der blev farvet grønne. 

 Et juletræ vokser normalt i 15 år før det bliver fældet. 

 Ordet skole er græsk og betyder fritid.  

 

Forskolen præsenterer: 
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Elevrådet 

Af Kimia og Louise, 9. klasse 

 

Elevrådets formål er at forbedre elevernes trivsel på skolen og styrke samarbejde mellem hele skolen. 

I elevrådet udvikler vi en form for demokrati, hvor elevernes spændende ideer kan blive en del af 

hverdagen.  

 

Det hele startede, da Rikke kom ind med den sorte mappe… Vi læste den sorte mappe, men det eneste 

af indholdet, vi forstod, var at der skulle skabes et nyt elevråd. 

 

Vi valgte vores repræsentanter og vi (Kimia og Louise) var meget stolte over, vi nu kunne gøre en 

forskel! 

 

Dagene gik, og det første møde kom. Vi var spændte og nysgerrige over, hvad der ville ske, og 

hvordan det ville foregå. Alle eleverne undtagen 8. klasse var mødt op til det første møde, og vi sad 

alle og kiggede på hinanden og ventede på, hvad Anne og Rikke ville sige, der skulle ske OG der 

kom de. De åbnede munden og fortalte, hvordan det første møde skulle foregå ved hjælp af en 

dagsorden. Vi forstod mere og mere, hvad tanken bag elevrådet var, og vi var alle klar for at kæmpe 

for elevernes trivsel.  

 

Nu var det mest nervepirrende tidspunkt kommet. Der skulle vælges en formand og næstformand! 

Elever stillede op til de forskellige poster, og der blev stemt, og der blev stemt, og der blev stemt… 

Det endte med, at Louise fra 9. klasse blev valgt til formand og Nanna T. fra 7. klasse til 

næstformand. 

 

Hele det første elevrådsmøde var overstået, meget vellykket overstået faktisk og Rikke var så sød at 

skrive det første referat. De næste referater vil så blive skrevet af repræsentanterne mellem 7. og 9. 

Referatet ville fortælle, hvad vi havde lavet og talt om, for alle ved jo, at vi skoleelever ikke husker 

særlig godt, især ikke når der ville gå mellem 1-2 måneder før det næste møde.  

 

Vi i elevrådet har talt om mange spændende ting. Vi har fundet på nogle rigtig gode arrangementer, 

som kommer til at blive så sjove. Elevrådet glæder sig meget til at have større indflydelse på trivslen 

mellem klasserne. Selvom vi er verdens bedste skole, kommer vi også til at blive den skole i verden, 

der har flest venner på alle aldre og har den bedste trivsel mellem alle klasser, og sådan vil det blive 

ved med til Skolens ende.  
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Vores avisredaktion 

Af Markus Kordon - Chefredaktør 

 

I uge 43 tilmeldte vi os en konkurrence af Ekstra Bladet, hvor vi skulle skrive en avis på 8 sider. Vi 

havde alle vores dansk, historie og geografi timer i en uge til at skrive avisen. 

  

Det var en meget anderledes måde at skrive en stil på, den var godt nok ikke så lang, men det var en 

stil. Et par uger før vi skulle skrive avisen, skulle vi skrive en jobansøgning til de jobs, vi ville have 

i avisugen, fx redaktør, journalist eller anmelder. Vi syntes, det var en rigtig god idé, at vi skulle 

skrive en jobansøgning, da man kan bruge det til rigtig meget senere i livet. 

  

Ugen før avisugen skulle vi til en ansættelsessamtale hos Anne, som fortalte os om den stilling vi 

skulle have, og hvad vi skulle lave. Da avisugen endelig kom, fik vi ca. 3 timer om dagen. Nogen 

sad og skrev på deres artikler, mens andre tog ud og interviewede kendte personer som fx Stephanie 

”Geggo” Kessler eller Emiliano Marcondes.  

Det har været en rigtig sjov og anderledes måde at arbejde med dansk på. 
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Biograftur i 8. klasse  

Af Ida, Emmeline, Signe og Malou 

 
Som I nok alle ved, skal man i 7. klasse stå 

skolepatrulje. Det er ikke frivilligt, men det skal 

overstås. Men det fedeste ved det hele er, at vi fik en 

biograftur+ frokost som tak for vores indsats. Men vi 

kom først af sted her i 8. klasse.  

 Vi havde en lang diskussion om, 

hvilken film vi skulle se. Vi lavede en afstemning, 

imellem Inderst inde og Sommeren 92 og Pixels. Vi 

blev enige om Pixels, selvom  vi diskuterede meget.  

 Vi mødtes på Herlev station kl. 9 om 

morgenen.  Alle var glade, for vi skulle møde senere 

end vi plejede.  

 Da vi kom ind på Fisketorvet, hvor vi 

skulle se filmen, fik vi lov til at gå rundt ca. 2 timer, 

fordi filmen først gik omkring kl. 11. Mange af 

butikkerne var lukket, fordi det var tidligt om morgenen.  

 Da vi skulle mødes igen ved biografen, købte mange slik, popcorn, sodavand osv.   

Ida og Malou købte den største menu, man kunne få, som bestod af en gigantisk sodvand og 

popcorn. Men Ida var så klodset, at hun væltede popcornene.  

Vi var de eneste i biografen, så vi kunne sætte os, hvor vi ville. Nogle sad på ”kysserækken” , 

som er den bagerste række,  mens andre sad rundt omkring i biografen.  

Da filmen var slut, var mange positivt overrasket. Især Ida syntes, den var fantastisk! Den var 

super sjov og fængende.  

Bagefter var folk sultne, så vi spiste på en restaurant, som vi ikke kan huske navnet på. Det var 

buffet, så vi kunne spise så meget, vi havde lyst til. Maden smagte rigtig godt, især laksen   

 Vi vil anbefale denne tur til alle. Det er rent hygge ! 

 

 

Top 10 bedste julefilm 

 

1. Grinchen  

2. Love Actually 

3. Bad Santa 

4. Fars fede juleferie 

5. Disneys vintereventyr 

6. Die hard 1 

7. Welcome to America  

8. Bamses julerejse 

9. Julefrokosten 

10. The Nightmare before Christmas 

 

Af Frederik E., Mie og Martin  
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9. klasse i London 

Af 9. klasse 

 
Søndag den 29. november tog vi flyet til Gatwick lufthavn. Derefter tog vi bussen til vores hotel 

Alexandra, som ligger i centrum af London.  

I løbet af ugen havde klassen på forhånd planlagt at optage de forskellige oplevelser, så vi havde et 

minde fra turen. På turen fik vi set Madame Tussauds, Big Ben, London Eye, Tower of London, 

London Bridge, London Dungeons osv.  

 

London Dungeon var spændende og ikke mindst uhyggeligt. Dem, der valgte at købe billet, oplevede 

Londons historie om igen med hjælp fra en masse skuespillere.  

 

  

 

Oxford Street var også et stort hit hos alle de shoppeglade elever. Oxford Street er en lang gade, hvor 

der også er sidegader med alverdens butikker. Der blev brugt en masse penge, og garderobeskabet 

blev opgraderet.  

      

Selvfølgelig fik vi også besøgt Lyceum Theatre i London. Vi så ”The Lion King.” Det var nogle 

fantastiske skuespillere, og det var et fantastisk stykke. For dem af os, der ikke havde oplevet en 

teaterforestilling før, var det en spændende og anderledes oplevelse.  

 

Vi har haft en fantastisk tur, og vi kan kun sige, at alle de fremtidige 9. klasser kan glæde sig rigtig 

meget!  
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