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Med ønsket om et rigtigt godt, lyst og lykkebringende nytår byder jeg alle elever, forældre og ansatte 

velkommen til 2015 – og velkommen til et nyt spændende nummer af vores traditionsrige Kløverblad. 

Som I kan se ved gennemlæsningen af bladet, foregår der rigtigt mange forskellige ting på en skole, og 

bladet illustrerer således på bedste vis, hvor levende og livsbekræftende en hverdag på Herlev Privatskole er. 

2014 var et begivenhedsrigt år her på Skolen; da vi skulle implementere en helt ny skolereform samt en hel 

ny tjenestetidsreform for lærerne. 

I mit stille sind har jeg ofte glædet mig over, hvor gnidningsløst og hvor positivt de forskellige nye tiltag er 

blevet modtaget af elever, forældre og lærere; og nu her halvvejs inde i skoleåret 2014/2015 må vi 

konstatere, at de forskellige tiltag med diverse tilretninger har været en succes, og de er med til at sikre, at 

Herlev Privatskole i 2015 og fremadrettet udgør et moderne og velfungerende alternativ til folkeskolen. 

Et alternativ til folkeskolen er vi - og moderne og velfungerende er vi ligeledes – men Skolen hviler 

stadigvæk i og bygger sin hverdag på at vægte: 

 

Et trygt og rart skolemiljø, en meget høj faglighed samt en ordentlig og veldisciplineret adfærd! 

 

Elever, forældre og ansatte ønskes et rigtigt dejligt år, og i håbet om et fortsat godt og konstruktivt 

samarbejde, hvor vi alle bestræber os på – som vi plejer - at bevare og styrke ovennævnte værdier,  sendes I 

de varmeste hilsner. 

 

Per Simonsen                                                                                                                                             

Privatskoleleder                                                                                                                                                          

Herlev Privatskole 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Til forskoleklassen august 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2021 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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Citater fra førstehjælpskursus i Forskolen 
 

Læreren: Hvad er hjertet fyldt af? 

Joel: Det er fuldt af kærlighed! 

 

 

 

Peter til Rasmus: 

Er det ikke rigtigt, at hvis man ikke har et hjerte, så får man ingen kærlighed? 
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Rasmus Seebach 
Af Ryan, Amalie, Anna.s og Malaak 

           

Til Rasmus Seebach konkurrencen 

skulle vi dyste mod mange andre 

skoler. Vi havde et stykke papir 

med hjem, og så skulle vi gøre 

noget. Det var i tre uger hvor man 

skulle gøre nogle ting. Vi skulle 

danse og synge, og vi skulle 

optræde derhjemme, og vi skulle 

løbe eller cykle eller hoppe 50 

gange. Vi skulle spise noget sundt, 

og dække bord imens vi fløjtede. 

Om torsdagen skulle vi optræde for 

hele SFO’en. Pigerne skulle starte 

med at danse, og drengene skulle 

starte med at synge, og bagefter 

skulle vi bytte. SFO’en klappede og sagde at vi skulle give et til nummer. Vi fik mange point, og vi var 

spændte på hvad lærerene sagde om vores dans.  

Det var rigtig sjovt! 
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Rasmus Seebach konkurrencen  

Af Karoline, Kasper, Zara og Laurits  

 

Til Rasmus Seebach konkurrencen 

tjente vi point, så vi kunne vinde. 

Vi lavede også en dans til en 

sang. 

Det var sjovt at være med i 

konkurrencen. 

Vi fik et pointkort med hjem, og 

så skulle vi tjene nogle point til 

konkurrencen. Vi dansede for 

forskolen, 1.- og 2. klasse.   

 

 

 
Idrætsdagen 
Af Mathias B., Sofie, Mie og Phillip 

 

Til idrætsdagen var der forskellige discipliner. Der var løb, længdespring, kuglestød, 400 m løb, højdespring 

og boldkast. Der var også fodbold og rundbold. Dem HP spillede mod var KJS og Gladsaxe Skole. Den 

første kamp, HP vs KJS A blev 2-2. Bagefter var der en kamp til, og det var HP vs KJS B. Der blev kampen 

9-0 til HP. Herefter var der en kamp mere, HP vs Gladsaxe, og den blev 3-0 til Gladsaxe. Til rundbold 

kampen fik HP mange fairplaykort. Første kamp blev uafgjort. Næste kamp tabte HP. Man skulle også løbe 

stafet. Til sidst blev der råbt pokaler op. HP vandt den store pokal. Drengene gik med bare maver og sang og 

skreg hele vejen hjem til skolen. De sang: ”Guldet kom hjem - til HP igen!” 
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Mere idrætsdag  

Af Aske, Victor, August og Annika 

 

Til idrætsdagen kunne man spille fodbold og spille 

rundbold, men det var uden for stadionet. Inde 

på stadionet kunne man løbe 100-meter løb og 400-

meter løb. Der var også højdespring, længdespring 

og kuldestød. Den sidste ting var boldkast. Det gik 

rigtig godt, fordi vi vandt det hele. Der var fra 3. 

klasse til 6. klasse med, men vi spillede fodbold og 

runbold på HI banerne. Til fodbold vandt vi 9-0 

over KJS, og til rundbold vandt vi 2-1 over KJS, 

og det var godt. Der var også stafet for 3.-6. 

klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af  Louise, Anna, Sine og Clara 

 

Da vi holdt Halloween for 

Forskolen, 1.- og 2. klasse, var der 

mange der hyggede sig. Der var en 

madbod, hvor man kunne få 

edderkopper spøgelser blod 

kloarkslim gift og en masse andet. 

Mange skreg og blev meget bange. 

Der var nogle der begyndte at 

græde. I Edderkoppeskoven blev 

mange bange, da der kom et 

monster op af kassen. Ude i 

Edderkoppeskoven kunne man røre 

uglegylp, orme og en død rotte. 

Salen var meget uhyggelig og 

dødsensfarlig. Man blev fanget og 

dræbt, og så blev man sat ned i en kiste. Efter 2 minutter blev man sat ud på en kirkegård som en zombie. 

Alle havde det sjovt og endte i døden.  
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Halloween 

Af Mathias, Valdemar og Emil 
 
Traditionen tro var det os fra 3. klasse, der skulle arrangere Halloween. 
Vi blev delt op i hold. F.eks. skoven, salen og køkkenet. 

 

Skoven:  
I skoven skulle eleverne klare seks ting: Dracula, Hr. Zombie, Edderkoppeskoven, føleheksene, morderne og 

Flagermusen. Alle klarede det flot, og kun få elever blev kede af det. 

 

Salen:  
I salen var der stopdans, og når musikken stoppede og lyset slukkede, tog vi børnene til fange. 

 

Køkkenet:  
I køkkenet lavede vi mad til alle i SFO’en. Menuen stod på grøn risengrød, marengsspøgelser, ristede 

græskarkerner og slik. 

Der var mange seje, uhyggelige og flotte kostumer, for alle havde gjort meget ud af deres udklædning. 
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Sankt Hans 
Til Sankt Hans brændte vi en ”Minecraft mand” af på bålet, og efter at ”han” var sendt godt afsted i 

bålet med flammer fik vi alle lavet snobrød 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer OL 
 

Efter de to seneste år hvor 3. klasserne har vundet Sommer OL, var det en meget spændt og opsat 3. 

klasse som drog afsted til Frederik Barfods skole som ligger på Frederiksberg. Vi dystede i 

rundbold og i høvdingebold. Det blev desværre ikke til 1 pladsen i år, Vi kom dog ikke 

tomhændede hjem idet vi vandt Fairplay Pokalen igen igen.  
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Efterårstur til Frederiksborg Slot 
 

Mandag den 6/10 havde SFO’en en dejlig tur op til Frederiksberg Slot 

Der var rundvisning og mindre og større børn kunne klæde sig ud i tøj fra Christian den 4 tid. 

 

 

 
 

Efterårsferien 
 

I efterårsferien havde vi planlagt at tage en tur ud til  ”Skraldebjerget” Herstedhøje I Albertslund og 

flyve med drager. Da det mega-regnede i dagene op til turen, blev den tur aflyst og i stedet gik vi 

ned på boldbanerne ved Herlev Hallen og fløj med dragerne. Det var en stor udfordring den dag da 

vejrguderne havde bestemt sig for en vindstille dag. Heldigvis kunne vi lege på den lille legeplads 

som ligger tæt ved. 
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Skøjtehal 
 

Skøjtesæsonen er startet op igen. Hurtigt kom sidste års ”bambier på glatis” ud på isen igen og viste 

til stor beundring for os alle at de er blevet mega seje og modige. Der er flere skøjteprinsesser og 

hurtigskøjteløbere i støbeskeen…. 

 

 
 

 

3. klasses maddag 
 

I løbet af efteråret har 3 klasse med Lise som tovholder afholdt 3 maddage . 3. Klasse indkøber og 

fremtryller en lille eftermiddags lækkerbisken til alle SFO børnene. Her i december måned skal de 

også stå for den fælles børnejulefrokost. 

 

  

Halloween 
 

Traditionen tro var det 3 Klasse arrangeret halloween for alle de andre SFO børn. En ”Historie”tur i 

skoven klassevis var en af arrangementerne.  

Her skulle klassen hjælpe den meget unge Dracula med at finde den forsvundne magiske sten, som 

gjorde at han ikke kunne komme ud af skoven før at han havde fundet den. På den farlige tur rundt i 

skoven kom vi forbi Hr Zombie, Edderkoppetræet og hospitalet, hvor der var følekasser, det kunne 

jo være at den magiske sten var der,  men ak det var den ikke. 

 

  



SFO  KLØVERBLADET 

 

24 
 

 
 

 

Så vi gik ud mod Draculas hus,” 

på vejen mødte vi en ny Zombie som skulle lige til at spise os, men vi blev reddet af en ukendt 

morder  

Efter dette uhyggelige møde så vi en dreng som sad oppe i et træ og græd. Det viste sig at det var 

ham der havde taget den ”magiske sten” jubii så nu kunne vi hjælpe Dracula ud af Skoven. 

Derefter var der middag i ”gysercafeen” 

 

Så gik turen videre til ”kirkegården”  som var salen. Her dansede de udklædte børn glade rundt i 

mørke og tågede omgivelser. Pludselig sprang klovnen og hans uhyggelige medhjælper frem og 

fangede nogle af børnene og puttede dem i fangehullerne. Heldigvis slap de hurtige fri og kunne 

danse videre indtil tågen lettede og de kunne komme ud i det fri igen 
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Julestue og Luciaoptog 
 

Der var salg af æbleskiver og gløgg mm. udenfor med julemusik i det kolde vejr. Og inde i salen 

var der mulighed for at lave sin egen juledekoration. 

 

 

 
 

1. klasse gik luciaoptog fra SFO’en og op til salen hvor forældre og børn ventede spændt med 

kameraerne. 

 

.  
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Den fortryllede sø 
Af Amanda og Claudia 

 

Vi var på hyttetur en dag i november. Det lynede og tordnede mens vi, Sofie og Maria legede sammen med 

vores bamser. Klokken var ved at blive fem, og Hanne var ved at lave mad. Vi skulle have burger. Så blev 

klokken seks, og vi spiste mad, og så fik vi brownie, og bagefter skulle vi gøre os klar til at gå i seng. Vi 

skulle ligge i sengen klokken otte.  

 Næste morgen fik vi at vide, at vi skulle i skoven. Vi var blevet delt op i fire grupper, 

selvfølgelig var Jasmin holdkaptajn for vores hold. Maja, Rikke, Lina og Linda så meget op til Jasmin, og 

det var ret irriterende.  

Lige pludselig kom vi til to stier, en lys og en mørk. Jasmin valgte selvfølgelig den mørke, og vi blev 

usikre. Vi kom forbi et skilt til en sø. På skiltet var der et dødningehoved, og der stod, at søen var meget 

dyb, og at man ikke kunne komme op igen hvis man faldt ned, men der stod også noget mere interessant om, 

at hvis man kom op igen ville der blive kastet en forbandelse over en. Jasmin sagde: ”Uuuuuh hvor farligt”, 

og skubbede os i vandet. Vi råbte ”stop!”, for vi troede på det. Heldigvis kom vi op igen, men vi troede 

stadig på det, så det var slemt. Jasmin skraldgrinede, og de andre gik videre. Vi stod der drivvåde.  

Under os forsvandt stien, og vi hørte stemmer der kaldte på os. Nogle tornebuske førte os hen til en 

gammel dame. Hun sagde: ”Tillykke der bliver kun kastet en god forbandelse over jer. I vil få den at se i 

morgen”, og så forsvandt hun. Stien kom igen og vi gik hjem. På vejen hjem snakkede vi om hvad hun 

kastede over os. Maria foreslog: feer, Sofie foreslog: alfer.  

Vi vågnede mange gange den nat og kunne ikke sove igen.  

Næste morgen tog vi bad i hyttens badekar. Her blev vi begge forvandlet til havfruer. Vi besluttede os 

for at holde det hemmeligt.  

Vi levede sammen og lykkeligt til vores dages ende.       

 

Spilquiz 
Af Gabriel, Oliver og Jason 

 

WoW 

Hvor mange spillere spiller World of Warcraft? 

1: 12 millioner 2: 13 millioner 3: 11 millioner                                          

Hvor mange karakterer er der at vælge imellem? 

1: 10   2: 13   3: 12 

Hvor mange bosser er der i WoW 

1: 6   2: 7   3: 10 

 

Minecraft  

Hvor mange spillere spiller Minecraft 

1: 100 millioner 2: 150 millioner 3: 90 millioner 

Hvad hedder den normale Minecraft mand? 

1: Bob          2: Notch         3: Steve 

 

Gabriel, Oliver og Jason hjælper gerne med svarene. 
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Justin Bieber quiz 
Af Katrine og Freja 

 

1: Hvor gammel er han?        

1: 19  2: 20   3: 21 

2: Hvad er hans livret?             

1: Bøf  2: Hamburger 3: Spaghetti med kødsovs 

3: Hvad hed hans første single?   

1: Baby    2: Never say never  3: One time  

4: Hvad hedder hans mor?  

1: Anne      2: Lady     3: Pattie 

5: Hvor mange søskende har han?    

1: 4         2: 1         3: 2 

6: Hvad er hans yndlingsfarver?  

1:Lilla og blå    2: Lilla og sort   3: Blå og sort 

7: Hvornår var han sidst i danmark?  

1: 19 april 2013   2: 13 november 2012   3:20 april 2013 

8: Hvornår har han fødselsdag?  

1: 30. april   2: 1. marts    3: 6. september 

9: Hvilken årstal blev han født?    

1: 1994  2:1993   3: 1995 

10 Hvad er hans yndlingstal?  

1: 10    2: 13  3:6 

 

Hvis du er i tvivl, kan du få hjælp til svarene af Katrine og Freja.   
 

 

Scan kode og læs mere om grøn 

energi på Herlev Elektrikerens 

hjemmeside! 
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Bio 
Af Sophie, Amalie, Mia, Emma og Ella 

 

Vi var i biografen, fordi vi vandt i at sælge flest julekalender sidste år. Vi mangler stadig en biograftur fra i 

år, fordi vi vandt igen i år. 

I år så vi Dum og Dummere 2, og den var sjov og lidt underlig. Den handlede om to underlige mænd, der 

altid lavede sjov med hinanden. Vi havde taget en masse slik med selv. Vi hyggede os rigtig meget. Men 

dem fra 3. klasse og ned bedes holde sig væk fra filmen, fordi filmen var lidt underlig.  

Bagefter skulle vi på pizza restaurant, hvor der var ”tag selv buffet”. Efter vi havde spist fik vi lov til at gå 

sammen i nogle grupper på Strøget, der var rigtig mange butikker, men vi nåede ikke at købe så meget. Til 

sidst skulle vi mødes for enden af strøget. Så tog vi metroen, toget og bussen hjem. Da vi kom hjem, der 

hyggede vi resten af den ene time, og den anden skulle vi læse om julen i kristendom, og så fik vi fri. 

 

Juleklippedag 
Af Philip, Abdul, Nicki, Marius, Tülin og Kian 
 

Til juleklippedag startede vi med at skrive os på tavlen til at vælge de juleting, vi kunne lave. Vi skulle starte 

kl.8-kl.12. Julianes mor viste os hvordan man lavede juleting fx. julestjerner af sodavandsdåser og papir, vi 

lavede snemænd osv. Vi pyntede op i klassen med de ting, vi havde lavet. Vi fik juice, pebernødder, 

brunkager og klementiner. Michael kom med juice og pebernødder, og fik havde klementiner med. Vi skulle 

have vores madpakker og drikkedunk med. Vi havde kun et frikvarter. Til morgensang sang vi ”Så tænder vi 

et lys i kvæld”. Der var ikke nogen julemand i år. Vi hørte også meget julemusik som fx. ”Last Christmas, 

Julebal i nisseland , Jesus og Josefine, Støvle dance og Søren Banjemus. Majken og Tülin fik gave. 

 

Lucia 
Af Julie, Juliane, Majken og Emmanuella 

 

I 5. klasse, fik vi fornøjelsen af at gå Lucia på Herlev Privatskole. Vi har gået Lucia på to plejehjem, i skolen 

til forældredag og til morgensang, på biblioteket og i kirken. Da vi gik på en af plejehjemmene, var der en 

gammel dame, der var kommet hjem fra en operation, og da hun så os, blev hun glad og fik det bedre end 

inden operationen, det blev vi glade for at høre! Men der var også en dame, der fulgte med os, hvilket var 

lidt sjovt, og nogle blev så rørte, at de græd. Vi blev mere selvsikre, efter vi havde gået første gang på 

forældredag. På biblioteket kom nogle af vores forældre, og nogle vi slet ikke kender. Det var sjovt, og vi fik 

slikposer. Det var sjovt at gå i kirken men lidt svært, fordi der var så mange mennesker. Det var vores Lucia 

i 5. klasse, og vi havde det sjovt. 

 

Idrætsdag 
Af Mads, Aksel, Lukas, Caroline og Josephine 
Vi startede med at gå hen på Herlev stadion, hvor 4. klasses drenge skulle starte med deres discipliner. 

Dem som vandt disciplinerne var: 

I højdespring drenge vandt Mads, og i højdespring for piger vandt Josephine. 

I boldkast drenge vandt Aksel. 

Caroline vandt pigernes 400 meter løb, mens Oscar vandt 60 meter for drenge. 

I fodbold vandt drengene alle deres kampe, og i langbold vandt pigerne to ud af tre kampe. 

Vi skulle vente i 2 timer før vi måtte gå i gang med disciplinerne 

Vi vandt klassepokalen og den store skole pokal, og så skulle vi løbe en sejrsrunde. Det var kedeligt at løbe, 

når man ikke holdt pokalen :-( 

 



6. klasse  KLØVERBLADET 

 

 

30 
 

 

Madkundskab 
Af Nanna B. og Nikoline 

 

Vi synes at madkundskab er et godt og sjovt fag. Til madkundskab lærer vi meget, og det er sjovt at 

lave mad. Vi laver kage, desserter, hovedretter og nogle gange konkurrence. Konkurrencen går ud 

på at man bliver bedømt på renlighed i ens køkken, planlægning af tid til de forskellige ting. Man 

får en fejl, hvis gruppen gør noget forkert, f.eks. i vores gruppe, kom vi bønner i gryden 30 min før 

servering, men de skulle være kommet i, når der var fem minutter til servering.  

 

Vi er tre grupper på hver fire personer. Vi har f.eks. lavet: risotto, 

flutes, indonesisk karrysuppe, fiskefrikadeller, æblekage, is, muffins, 

pandekager, æggekage med bacon, mad med græsker tema, 

kyllingelasagne, chilli con carne og til jul lavede vi julesmåkager. Til 

madkunstskab har vi Rikke. Dem der var på madkunstskabsholdet 

før jul var:  

 

Gruppe 1: Nikolai, Matilde A., Caroline og Daniel. 

Gruppe 2: Sascha, Laura, Markus og Rakel. 

Gruppe 3: Nanna B., Nikoline, Alexander og Muazzam.  

 

Mere Madkundskab 
Af Maria-Louise, Laura, Mathilde K. og Esther 

 

Alle grupperne synes, det er et sjovt fag.          

Madkundskab er et hyggeligt fag. Det er sjovt at lave mad, men det at spise det, er det bedste. Vi 

lærer en masse om gærceller og andre vigtige ting, når man laver mad og bager. I 5. klasse syede vi 

selv forklæder i håndarbejde, som vi skulle bruge til madkundskab. Nogen har vist bare glemt det. 

Alle opskrifterne gemmer vi i et hæfte, så vi kan lave maden derhjemme. Vi har f.eks. lavet risotto, 

muffins, chili con carne, karrykylling, og da det var Halloween, skulle vi selv finde nogle opskrifter 

på nettet som inkluderede græskar. Vi fik penge af Rikke, som vi selv 

skulle handle ind for. Der er altid godt humør i 

køkkenet, men det falder altid lidt, når vi 

skal rydde op og vaske op. 
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Mediefag 
 

Mediefag er et godt fag, hvis man kan lide at lave film, tegnefilm, tegneserier, osv. Det er også 

rigtigt sjovt at lave sin egen film, hvor man også selv skal lave en filmplakat. Vi har også været i 

Herlev Bymidte, hvor vi filmede scener til vores film. Vi er lige blevet færdige med vores film, og 

det var rigtig sjovt at lave dem. Nu er vi i gang med at lave en filmplakat til vores film. Vi laver alle 

tingene på to websider, der hedder Skoletube, og Små P, som er rigtig gode, når man har mediefag  
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Tivolituren 
Af Casper, Bernhard, Mathias, Lucas og Sune  

  

Fredag morgen, den 24. oktober, skulle vi i Tivoli. Vi kom en smule for tidligt. Derfor valgte nogle 

af os at gå på McDonalds. Derefter kom vi så ind i Tivoli, hvor vi skulle op i en form for slot, som 

de kaldte ’’H.C. Andersens Hus’’. Oppe i ’’slottet’’ blev vi delt op i nogle grupper og skulle 

derefter svare på nogle spørgsmål og skrive nogle historier. 

Efter vi havde skrevet de to historier og sat tingene sammen, kunne vi komme gratis i forlystelser til 

kl. 15.00, hvorefter vi kunne forlænge vores turpas til 50 kroner. Vi prøvede ’’Den gamle 

Rutsjebane’’ utrolig mange gange, indtil folk dog blev en smule trætte af den. Nogle stykker 

prøvede Vertigo, Dæmonen, Himmelskibet og Det Gyldne Tårn. 

Folk begyndte at gå hjem ved 17-18 -tiden, men der var nogle, der blev. En del gik på ’’Joe and the 

Juice’’. Nogle mødte endda vores elskede lærer, Master Kimo (også kaldet Kim), som solgte gløgg, 

kaffe, cider og kakao, og gav nogle små smagsprøver på de lækre ting. 

Det var en virkelig fed dag! 

Der var mange, rigtig gode forlystelser, som f.eks. Kamelen, Dæmonen og Den gamle Rutsjebane. 

Den mest eftertragtede forlystelse var klart Den gamle Rutsjebane, som nok blev prøvet over 50 

gange bare af os fra 7. klasse. Det fede var også, at der ikke var så lange køer til forlystelserne, især 

fordi det var på en hverdag tidligt om morgenen. 

 

Tivoligyser (tilladt over 12 år) 
Af  Casper, Frederik E., Frederik R., Frederikke B., Ida, Mathias, Mie, Mert, Mette, Sebastian, Signe og 

Sofie R. - tilpasset og redigeret af Frederikke B. 
 

Thomas, Valdemar og Signe stod allerede ved indgangen og ventede, da Kirstine kom løbende om 

hjørnet ved Hard Rock Café. ”Har I ventet længe? ” spurgte hun forpustet, da hun nåede hen til 

dem. Ja, Gud havde de ventet længe. De havde stået i 20 minutter i -fem graders varme, og det var 

simpelthen så koldt, at deres fingre var blevet helt frosne. Gud, hvor var det irriterende! 

 ”Lad os prøve Dæmonen som det første”, foreslog pigerne ivrigt. Thomas og 

Valdemar var uenige med pigerne. De ville prøve Det Gyldne Tårn. Så de fire venner splittede op 

og gik hver til sit ud i den store have.  

 Da de mødtes igen, kom Valdemar løbende med sved på panden og en lille smule 

blodnæse, efter en sikkert vild tur. ”Har I set Thomas?” spurgte han forpustet med et ængsteligt 

blik. Ingen af pigerne havde set ham og kiggede sig panisk omkring. 

”Han forsvandt, da turen var færdig, ” forklarede Valdemar.  

Signe kiggede usikkert på Kirstine og Valdemar. ”Jamen, hvor er Thomas så henne? Jeg troede, han 

gik med dig!? ” 

 De kiggede usikkert rundt på boderne.  

 Pludselig kunne de høre et langt og ængsteligt skrig fra en af boderne. Blod væltede 

ud af døren, da Signe tog i døren til Exotic Mix. Hun ruskede skræmt og bange i døren. De 

væmmelige rystelser gjorde, at den sorte kat, der hang som et skilt over hende, faldt ned og ramte 

hende lige i hovedet. Blodet stod ud i stråler fra hendes hoved.  

 Valdemar og Kirstine kiggede ængsteligt på hinanden. De kunne begge mærke det: De 

var ikke alene. Kirstine vendte sig om og hev Valdemar i ærmet: ”Du... karrusellen, den... ” 

Valdemar kiggede sig over skulderen og så helt forkert ud i ansigtet: ”Er det meningen, at der skal 

være en græskarmand i karrusellen?” 

 Kirstine rystede over det hele og kiggede sig rundt i håb om, at hun kunne finde en 

forklaring på, at forlystelsen pludselig begyndte sin uhyggelige stille tur. Valdemar trådte to skridt 
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tilbage og mærkede, hvordan frygten for alvor tog over. ”Lysene... hvorfor tænder de? ” hviskede 

han skræmt til Kirstine. Hun skreg op, og Valdemar vendte sig om og kiggede på hende. De 

mærkede begge efterårsvinden hive i deres tøj og så et ansigt kigge ud fra vinduet i møllen ved 

Plænen.  

 De løb! Væk fra møllen og hen til karrusellen, men der sad græskarret og grinede 

ondt. De hørte begge noget fra karrusellens kontrolhus. En fnisen. Valdemar og Kirstine kiggede på 

hinanden og gik mod kontrolhuset. Dér stod Signe og var ved at dø af grin med en klud rundt om sit 

hoved. Denne Tivolitur havde bestemt ikke udviklet sig, som de havde forestillet sig.  

 De gik alle tre ind i Hotel Scary. Ved indgangen hørte de en uhyggelig, ond latter. Da 

de kom ind på hotellet, lukkede den store dør, og et orange glimt dukkede knirkende op. Pludselig 

hørte de et højt skrig, og et sjovt græskarhoved kom rullende hen ad gulvet. Et stort græskarhoved 

med krop og blod flydende ud af øjnene dukkede derefter op med en motorsav. Der var ingen vej 

tilbage. De var omringet af græskarmænd med motorsave. De vidste, at de nu skulle dø. Signe krøb 

sammen og skreg og skreg og skreg! Valdemar og Kirstine fløj sammen og stod og ruskede i 

hinanden. De lukkede alle sammen øjnene og gjorde sig klar til at mærke smerten fra motorsaven. 

Men lige pludselig stoppede det hele. ”Hvad laver I herinde?!” sagde en dyb stemme ”I må ikke 

være herinde, hotellet er ikke engang åbnet endnu! ” Kirstine og Signe og Valdemar rejste sig og 

traskede genert ud af hotellet. ”Hvor fanden blev I af?!” Thomas stod og kiggede surt på dem, da de 

gik forvirret ud fra hotellet. ”Kom vi skal hjem” sagde Thomas surt. De gik alle fire mod udgangen 

efter en vild Tivoli-tur. 

 

Tivolituren 

Af Ida og Signe 

 

Vi startede turen ved H.C. Andersens slot, hvor vi lavede Tivoliopgaver omkring gys og gru. Vi 

lavede nogle gyser historier, ved at gå rundt i Tivoli og få inspiration fra det flotte Halloween tema.   

Den første forlystelse, vi prøvede, var ”Den gamle Rutsjebane” sammen med Lærke og Emmeline. 

Vi prøvede også mange andre forlystelser, bl.a. Snurretoppene, Odinekspressen, Ørnen, Den 

flyvende Kuffert, Vertigo, Himmeltårnet, Monsunen, Det gyldne Tårn, bådene, veteranbilerne, 

Karavanen, Dæmonen og mange andre. Den vildeste, vi prøvede, var Vertigo. Vi gik også rundt og 

spillede ved boderne, men kun Lærke var heldig, at vinde en Toblerone. Vi købte også meget slik. 

Vi mødte Kim inde i Tivoli, hvor han stod og solgte Gløgg i en bod.  

Da vi prøvede Dæmonen, havde den lige været ude af drift, men vi tog chancen og prøvede den.  

 

Lille Quiz omkring, hvad vi prøvede: 

(Håber, du har læst teksten).  

 

1. Hvilket tema skrev vi om?   Hvilken lærer mødte vi i Tivoli? 

A. Gys og gru    A. Anne 

B. Fantasy     B. Pernille 

C. Eventyr     C. Kim 

 

2. Hvad var den vildeste forlystelse, vi prøvede?  3. Hvad vandt Lærke? 

A. Den Gamle Rutsjebane    A. En bamse 

B. Vertigo     B. En Toblerone chokolade 

C. Den flyvende kuffert    C. Candyfloss 

    
Svar i rækkefølge: A, B, B og C. 
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FAKTA 

 

Vi er 240 elever og ca. 25  

ansatte på skolen. 

Berith har altså syet ca. 265 flag 

om året. Så på syv år har Berith 

produceret omkring 1855 flag.  

Frivillig flagmand/kvinde søges 
 

I syv år har Berith Storm syet de små, søde flag, som skolens elever og ansatte bliver betænkt med 

på deres fødselsdage. En skøn tradition som alle sætter stor pris på. 

En varm tak til Berith for hendes store indsats gennem årene, hvor vi har været rigtigt glade for de 

mange flag, hun har leveret til glade elever og lærere.  

Desværre slutter Berith med flagproduktionen, når hendes ældste datter dimitterer fra Herlev 

Privatskole til sommer. 

Så hvis du kan lide at sy og har tid og overskud til at yde en særlig indsats for at holde en dejlig 

tradition i hævd, er posten som skolens flagsyerske (m/k) altså ledig fra næste skoleår.   

Hvis du finder opgaven for overvældende, kunne det måske være hyggeligt at finde nogen at dele 

den med. Der er plads til både forældre og bedsteforældre, der ønsker at varetage denne tillidspost. 

Alle materialeudgifter til flagene bliver naturligvis dækket af skolen. 

Med jobbet følger en fornem illustreret folder med både sy– og indkøbsvejledning til flagene. Alt 

hvad der er værd at vide står i folderen. 

Kontakt skolen på tlf.: 44579494 eller send os en mail: herlev.privatskole.163009@skolekom.dk 

hvis du/I vil være vores nye flagproducent. 

    

 

mailto:herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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’Mig og Min Far’ - vi vil gerne klappe 

-Af Emilie, Sara og Isabella 

En rørende historie om Palles vej til ædruelighed 

 
Palle Ravn - FOTO: Kathrine Ravn Kruse  
 
’Mig og Min Far - hvem fanden gider klappe?’, handler om Palle Ravns vej ud af 
alkoholisme.  
   Hans datter Kathrine Ravn Kruse tager initiativet til at filme sin alkoholiserede far med 
håb om, at han indser, at han har et problem og dropper alkoholen.  
   I filmen får man et indblik i Palles dagligdag, som består af sprut, rod og en skiden 
madras. I løbet af filmen indser han, at hans livsstil ikke er sund, og der skal drastiske 
metoder til at starte på en frisk. Han går på antabus og begynder så småt at rydde op i sin 
lejlighed samt forbedre sit forhold til sin datter.  
   I slutningen af filmen er Palle 100 % alkoholfri, Kathrine har fået et barn med sin kæreste 
Mathias og Palle er blevet sundere, både psykisk og fysisk. 
 
Tabuet bliver brudt 
Filmen bryder tabuet vedrørende det at være alkoholiker og det at være den pårørende til 
en alkoholiker.  
   Kathrine bryder tabuet ved at filme sin far og får derfor mod til at spørge ham om de 
spørgsmål, som hun ikke turde stille førhen. 
   Hun viser, at man sagtens kan tage emnet op uden at gøre situationen værre. 
   Det er en meget inspirerende og tankevækkende dokumentar, idet man ser ting fra andre 
perspektiver og får nærmere stof til eftertanke.  
   For at kompensere de negative sider af dokumentaren ser vi også Palle fra den 
humoristiske synsvinkel, da han blandt andet joker med fremmede folk på gaden og 
indimellem griner ad sig selv.  
  
En øjenåbner 
Filmen er overraskende på visse punkter f.eks. i starten, hvor man ser Palles lejlighed for 
første gang og får følelsen af, at man går inde i lejligheden, da kameraet er håndholdt, 

ANMELDELSE: MIG OG MIN FAR  

- HVEM FANDEN GIDER KLAPPE? 

 

Instruktør: Kathrine Ravn Kruse 

Land: Danmark 

Spilletid: 60 min. 

Premiere: 10.11.14 til CPH:DOX 2014 
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hvilket giver den virkning, at man føler, man er fysisk til stede i lejligheden og dermed 
lever sig bedre ind i dokumentarfilmen.  
   Alt i alt er det er en rørende og øjenåbnende film, som tager et vigtigt emne op og viser, at 
der altid er et håb. Palle er en tapper og interessant mand, som overkommer sine dæmoner 
- derfor vil vi gerne klappe.  
 
 

CPH:DOX - filmfestival 
-Af Emilie, Isabella og Sara 

 

Mandag d. 10. november skulle vi ind og se dokumentarfilmen ”Mig og min far - hvem fanden 

gider klappe?” i Teatret Bremen med vores klasselærer Elisabeth. Vi startede dagen med en 

fysiktime sammen med Kim. Derefter tog vi bussen til Herlev Station og skiftede til tog. Vi ankom 

til København omkring klokken 09.45 og gik mod Bremen. 

Da vi ankom til teatret, satte vi os i nogle hyggelige sofaer, indtil dørene til den store sal blev åbnet. 

Der var en masse andre skoleklasser, og salen var næsten fyldt. Filmen begyndte og varede 60 min. 

Efter filmen kom Kathrine Ravn Kruse, som er instruktøren og hjernen bag dokumentarfilmen. Med 

sig havde hun sin psykolog og ungdomspsykologen Ida Koch. Vi fik lov til at stille dem spørgsmål 

vedrørende filmen og få nærmere kendskab til hendes liv. 

 

Dernæst fik vi to timer, hvor vi kunne spadsere rundt i København. De blev brugt på McDonald’s 

og en tur ned ad Strøget.  

Det var en hyggelig tur, og filmen var tankevækkende og rørende. Det var også dejligt at få en 

fridag fra den almindelige undervisning. 

 

 

En god dag med en god klasse 

-Af Lasse Holm Mortensen 

 

Vi startede med en fysik-kemitime på skolen, hvorefter vi tog med bus til stationen, hvor vi tog med 

et tog til København. Da vi kom ind til København, gik vi i Bremen Teateret, hvor vi så 

dokumentarfilmen Mig og min far – hvem fanden gider klappe? Efter vi havde set filmen, fik vi lov 

til at snakke med hovedpersonen og hendes psygolog.  

Til middag gik vi på MacDonalds, hvor vi enten købte mad eller spiste vores madpakker. Efter en 

god frokost på MacDonalds gik vi en tur rundt i København. Vi endte i legetøjsforretningen 

Hamleys ved siden af Tivoli. Vi prøvede en masse sjove legetøj og havde det meget sjovt.  
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Rom og cola  
Af: Lena, Katrine, Benjamin og Caroline  

 

25. august klokken 0800 tog 9. klasse - årgang 05/06 -  til Rom.  

Vi har stillet nogle spørgsmål rundt i klassen om vores tur til Rom:  

 

Hvad var det bedste ved Rom turen? 

Erica:  

Følelsen af fællesskabet! Ej, det mener jeg ikke. Fri for skole. Lærerig oplevelse. Eller… 

Frederikke:  

At komme  ud og opleve Rom.  

Niclas:  

Ingen lektier mens vi var der.  

 

Hvad var mindre godt? 

Katrine:  

At drengene smed chips og andet ud af vinduet, så lærerne og hotelejerne blev sure, og gjorde at 

stemningen blev nedtrykt.  

Asger:  

Jeg blev væk. Det var mindre godt. 

Camilla:  

Alle de uhyggelige sælgere! 

Lena:  

At Frederikke gik for tidligt i seng. Hendes fest var at man gik op, børstede tænder, og så lagde sig 

til at sove. ALT FOR TIDLIGT I SENG! 

 

Sjoveste oplevelse? 

Freja: 

Aftnerne hvor Natasha og jeg snøftede alt for meget, og Erica blev vildt sur over det! 

Astrid:  

Da Freja sagde at vi var i Grækenland og da Sarah havde fødderne ned i ”numsevaskeren”. 

Natasha:  

Det er lidt privat..  

Men udover det, så da jeg mobbede Erica! Det var virkelig sjovt, der grinte jeg sådan i virkelig lang 

tid. 

Rasmus:  

Det var da mig og Danial skulle på toilettet, også går jeg derud og åbner døren, også var der en 

kineser der sad på toilettet. Så kom han ud, og jeg gav Danial skylden. Han sad ved det andet bord, 

så når vi kiggede på ham, begyndte han bare at grine.  
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Den klammeste sælger? 

Danial:  

Alle sammen. De var virkelig klamme.   (Hvor mange pebernødder har du?) 

Caroline:  

Da en restaurant-sælger  løb efter mig og holdte fast i mig! Og så havde han ingen tænder… 

 

Romturen 
 

1: Hvor ligger Rom?   2: Hvad hedder den største kirke i Rom? 

a) Månen    a) Notre Dame 

b) Lolland    b) Lindehøj Kirke 

c) Europa    c) Peterskirken 

 
3: På hvilken café spiste vi i Kastrup Lufthavn? 4: Hvilken nummer pave er den nuværende pave? 
a) Joe and the Juice   a) 265 

b) Netflix cafeen   b) 266 

c) Sportsmaster   c) Jesus III 

 

5: Hvilken farve laser købte vi i Rom?  6: Hvem tabte sit pas? 

a) Zebrastribet   a) Asger 

b) Grøn    b) Qari Tayyab 

c) Regnbuefarvet   c) Anne 

 

7: Hvem kørte Anne til lufthavnen?  8: Hvad spiste vi første aften? 

a) Asgers mor   a) Pizza 

b) Rasmus mor   b) Spaghetti 

c) Barack Obama   c) McDonald’s 

 

9: Hvilket flyselskab fløj vi med?  10: Hvilket fodboldhold holdt begravelse i Rom? 

a) Fly Pakistan   a) Lazio 

b) Norwegian   b) Skovlunde IF 

c) Anne Engkjær Airways   c) AL Shabab 

 

11: I hvilket holds fodboldbutik spurgte vi efter en Lazio trøje? 12: Var der låse på toiletdøren? 

a) Roma    a) Ja 

b) Pakistans landshold   b) Nej 

c) Brøndby IF   c) Ved ikke, lod alle komme ind! 

 
Svar: ccabbaaabaab 

0-4 rigtige 

Du er da bare utrolig dum! Du ved intet om os og vores tur, og jeg synes du skulle tage at finde ud af mere om os! 

5-8 rigtige 

Du er vel omkring middel! Du kunne godt være bedre, men du kan blive meget bedre, så prøv at studere os! 

9-12 rigtige 

Er du sindssyg en stalker! Du ved alt om os, og det er da bare awesome, men også lidt skræmmende! 
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HERLEV PRIVATSKOLE Ã Gl. Klausdalsbrovej 500 Ã 2730 Herlev Ã�Telefon 44 57 94 94 Ã�Fax 44 57 94 95  

Hjemmeside: www.Herlevprivatskole.dk Ã E-mail: Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk 

BACK TO (SKI)SCHOOL
SÆRLIGT TILBUD PÅ VINTER- OG SKITØJ FOR ALLE ELEVER, 

LÆRERE OG FORÆLDRE PÅ HERLEV PRIVATSKOLE

SPYDER.DK

Til elever, lærere og forældre på Herlev Privatskole har vi lavet 
nogle særdeles attraktive pakker på vores ski- og vintertøj. 
Kig forbi spydershop.dk eller besøg os i vores showroom på 
Sortsøvej 6 i Herlev. 

Spyder er et amerikansk tøjfirma, der designer og producere 
outdoor- og vinter beklædning af højeste kvalitet. Indenfor skitøj 
er vi blandt de førende og er bl.a. fast leverandør til TEAM USA 
SKIING – det amerikanske ski-landshold.

Neck Gaitor (halsrør) 
150 kr. (før 250,-)

Balaclava 
200 kr. (før 300,-)

Girls Aastrid Mitten 
300 kr. (før 450,-)

Boys Overweb Mitten 
300 kr. (før 450,-)

Girls Astrid Glove 
300 kr. (før 450,-)

Boys Overweb Glove 
300 kr. (før 450,-)

Mini Overweb Glove 
300 kr. (før 450,-)

Kyds Bug Out Strømper 
100 kr. (før 125,-) 
3 par 200,-

Strømper 
100 kr. (før 125,-) 
3 par 200,-

Boys Gradiant 
450 kr. (før 650,-)

Boys Throw Bukser 
825 kr. (før 1.200)

Girls Trigger 
800 kr. (før 1200,-)

9. jan. 12-18
10. jan. 12-16
11. jan. 12-16

15. jan. 14-20
16. jan. 12-18
17. jan. 12-16
18. jan. 12-16

22. jan. 14-20
23. jan. 12-18
24. jan. 12-16
25. jan. 12-16

29. jan. 14-20
30. jan. 12-18
31. jan. 12-16
01. feb. 12-16

19. feb. 14-20
20. feb. 12-18
21. feb. 12-16
22. feb. 12-16

ÅBNINGSTIDER I JANUAR OG FEBRUAR - SORTSØVEJ 6 - KUN 3 MIN. FRA HERLEV PRIVATSKOLE

PAKKE 1 
Neck Gaitor 
+ Handsker 
+ Strømper 
= 400 kr. (Spar 60%)

PAKKE 2 
Balaclava (halsrør med hætte) 
+ Handsker 
+ Bukser 
= 1.000 kr. (spar 950,-)

PAKKE 3 
Valgfri 
jakke 
+ bukser 
= 2.000 kr. (spar op til 1.400,-)


