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En dejlig sommerferie venter forude! 

 

En skøn periode med masser af sol, varme og afslapning venter på os alle! 

 

En sommerferie, fuld af dejligt samvær med vores nærmeste, vil lade vores batterier op, så vi alle er 

klar igen medio august til et nyt dejligt skoleår. 

 

Et skoleår er færdigt! Endnu et skoleår! 

 

På overfladen et skoleår, som vel lignede alle de andre – og så alligevel ikke! 

 

På Herlev Privatskole beskæftiger vi os med det vigtigste og mest livsbekræftende af alt: Børn! 

 

Og når man har med børn at gøre, bliver oplevelserne aldrig helt ens! 

 

Hvert barn på Herlev Privatskole er unikt – og hver klasse på Herlev Privatskole er unik. 

 

Dette skoleår har – som alle andre skoleår – været unikt; men skoleåret 2010/2011 har dog det 

tilfælles med alle andre skoleår, at de positive oplevelser i dagligdagen har været talrige. 

 

Glæderne har været overvældende, succeserne har været mangfoldige, og smilene har langt, langt 

overtrumfet tårerne! 

 

Sådan skal det være – og sådan er det på Herlev Privatskole! 

 

Jeg glæder mig meget til sommerferien – men jeg glæder mig også meget til at byde alle elever, 

forældre og kolleger velkommen tilbage til skolen efter sommerferien. 

 

I håbet om, at I alle vil nyde gennemlæsningen af dette skoleårs sidste ”Kløverblad” – og at I alle 

må få en rigtig dejlig sommerferie, sendes I de varmeste hilsner. 

 

 

 

Per Simonsen 

Skoleleder 

Herlev Privatskole 
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1. og 2. klasse har lige været på hyttetur sammen, og her er drengenes beskrivelse af 

hytteturen: 

 

Der var 3, der fik kærester på hytteturen. Vi spillede fodbold og spillede rundbold, og det var sjovt, 

men det var svært at sove på hytteturen, for Sofus larmede, så vi sov først klokken 12 eller over. 

Men det var sjovt næste dag, for vi fik pølser, og de smagte godt. Og vi spillede ”Den der rører den 

sidst”. Og det var en sjov aften, vi havde sammen med 2. klasse. Og de dansede for os, og vi spiste 

popcorn og nu er det slut. 
Oscar, Nicki, Kian, Alexander, Aksel, Sofus og Philip 
 

Pigernes lyder således: 

 

Til festen dansede vi, men det var kun nogen, der dansede – men alle dansede til sidst. Vi kom i 

seng kl. 9, og vi sov i 3 dobbeltsenge, og vi lå og hviskede, og det var svært at sove. Vi fik pasta og 

kødsovs til aftensmad, og vi fik saftevand, og vi fik sodavandsis, og der var 3 slags is. Og der var 2 

gynger, og vi så på heste. De var brune, og de var søde. Og der var nogen, der så halen, og den 

havde en blist. Og hesten var sort, og de sloges og legede og pigerne legede. Det tordnede, og det 

var gråt, selv om solen skinnede, og det var hyggeligt. 
Emma, Emilie, Ella, Cathrine, Marie Louise, Elva, Caroline og Juliane 

 

Her er 1. klasses vurdering af timerne på HP: 

 

Susan giver os alt for mange lektier for. Og mindst 3-4 sider for, og hun er nogle gange skrap. Hun 

giver os staveord og diktat og skrivning for, og vi kan godt lide idræt og nogle gange spiller vi 

rundbold og leger fangeleg. Og Kenneth giver os 2-3 sider for i matematik. Vi spiller også banko. 

Vi laver også prik til prik. Det var sjovt at spille Yatzy. Vi har været i data med Kenneth. 
Sophie, Mia, Mads og Lukas 
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Frikvartererne er gode: 

 

I frikvartererne leger vi 

nogle gange på legepladsen 

og vi leger ”Den der rører 

den sidst”. Vi skriver også 

om skoven, og vi leger 

fangeleg, men vi klatrer 

også i træer og drengene 

spiller med fodbold i deres 

fritid. Nogle gange spiller vi 

kort og vi leger Hop over, 

og vi spiller tærtelagkage, 

men der bedste ved 

frikvartererne er, når man 

har det sjovt. 
Josephine 
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De nye elever 

Vi håber at de nye elever falder godt til. Vi håber at de 

kan arbejde på vores niveau.  

Drengene spiller fodbold og leger med beyblade og 

spiller den der rør den sidst. De leger faneleg og spiller 

tysker og nogle gange lagkage. Pigerne danser og sjipper 

og gynger og hører musik og fanger orme. Vi har også 

nogle orme, og pigerne leger i skoven.      
Markus Simon Magnus og Peter 

 

Skolens fødselsdag  

Vi startede med at gå til morgensang og så fik vi vores 

frikort. Bagefter kørte vi til Zoo. Da vi kom til Zoo skulle 

vi deles i grupper. Bagefter gik vi ind i Zoo og så næsten 

alle dyrene. Klokken 12 gik vi i Børnezoo, og så skulle vi 

spise vores mad. Så måtte vi købe ting for de penge, vi 

havde med. Og så kørte vi hjem til skolen.  
Julie, Maria-Louise, Caroline og Nikoline 

 

 

Fastelavn 

Til fastelavn fik vi pizza og en juice. Og i år blev William og Emmanuella kattekonge 

og Philip og Nanna blev kattedronning. Vi legede stopdans og stoleleg og en masse 

andre ting. Og man kunne vinde en masse præmier. Det var inde i salen, og der var 

nogen, der ikke var klædt ud. Alle hyggede sig! 
Lasse, Muazzam og Philip 

 

Skolen 

Skolen er en god skole at gå på. Lærerne er gode og timerne er sjove især matematik. 

Det er nemt fordi vi får to-tre sider for! Og det er godt. Jeg kan også godt lide idræt, 

for vi spiller rundbold og leger fane. Jeg kan lide alle fag hver dag. Det er nogle seje 

bygninger og en stor græsplane med fire mål, og masser kan spille på den, og den er 

rigtig god at spille på.  
Anton 

 

Jeg foretrækker hyggetime fordi man kan spille DSiKL, men det er også sjovt at lave 

idræt, og det gode ved skolen er, at der vrimler med edderkopper. De store altså – og 

en fra vores klasse elsker edderopper.  
William 
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Jeg synes at skolen er god, fordi man lærer noget. Jeg kan godt lide dansk og engelsk, 

og jeg morer mig i frikvarterene og har det godt i skolen. Lærerne er søde og gode til 

at lære os noget.  
Alexander 

 

Jeg kan lide matematik, men vi får alt for mange lektier for.   
Michael  

 

Skolefesten 

En skolefest er en fest for alle klasserne og forældrene og søskende. Der er teater, en 

bod, diskotek, tag selv bord. Der er høj musik, der er nogen der leger fangeleg, der er 

en bod, hvor man kan købe lodder, og hvor man kan vinde ting når der bliver trukket 

et nummer i løbet af aftenen. På diskoteket er der en diskokugle, der lyser i røde, 

grønne og blå farver. Der er høj musik og en masse folk der danser. Skoleteatret er et 

teater, som vi ser til skolefesten.  
Laura, Matilde og Viola 

 

Hyttetur 

 

Ude 

Torsdag da vi ankom, stillede vi vores tasker og kufferter foran indgangen, og så gik 

vi ud og legede. Men der var kun to gynger, som var gået i stykker. Og så gik vi ind. 
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På et tidspunkt skulle vi være ude, og så spillede vi rundbold. Fredag fik vi hotdog til 

frokost, og da vi skulle til at spise, begyndte det at regne. Men da det klarede op fik vi 

is, og så legede vi. Lidt efter skulle vi hjem.  
Sascha 

 

Aften  

Til aftensmad fik vi pasta med kødsovs. Nogle kunne ikke lide kødsovs, så de fik kun 

pasta. Senere lavede vi festaften. Der var nogle der viste en dans. Bagefter dansede vi 

bare frit, og nogen lavede futtog. Og så skulle vi i seng. Vi spillede UNO og lavede 

gyserhistorier, og så sov vi.  
Emma Sofia 

 

Inde på værelset 

På værelset tegnede vi tegninger, som Julie havde taget med. Der var zebraer, katte 

og ænder. 1. klasse var også med, men vi sov bare ikke sammen i samme værelse alle 

22. Vi var heldigere end 1. klasse, for vi sov i tre værelser. Alle pigerne sov i et 

værelse, og drengene sov i to værelser.  
Stephanie 

 

Morgen 

Da vi stod op klokken 8, var nogen ude at løbe med Maria til den store skov, og der 

var mange fra 1. og 2. klasse med. Hytten hed Store Klaus. Vi spiste morgenmad. Vi 

fik bare mad, og på et tidspunkt skulle vi hjemad.  
Nanna 
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NYT FRA SFO’EN 

 
- strøtanker fra de yngste børn om at gå i SFO 

  
 

Man får mange nye venner. 
Vi har legetøjsdag hver fredag. 

Det er fedt at lave bål. 
 
 

Vi har de fedeste cykler, hvor man bare kan race 
stærkt… 
 

Vi har kun en computer, men der er ”worm 4” på den, 
så det er ok… 

 
 

Vi har filmdag, hvor man kan tage sin egen film med. 
Vi har to fodboldbaner og masser af fodbolde. 

 
Vi behøver ikke spørge om vi må gå ud. 

Man kan se på ”den grønne mand” om vi må være 
indenfor. 

 
 
 
 



SFO  KLØVERBLADET 

 

14 
 

Det bedste ved SFO er, at man ikke behøver være i 
skole hele dagen… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi har lige leget som man gjorde i de gamle dage. Altså 
vi har lært at hinke, sjippe i bue, leget ”jeg melder krig 

mod” og hoppet i elastik. Det er sjovt at man har 
kunnet lege sådanne lege… 
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Vi er heldige, at vi har en 
”hygger”    -    det tror jeg 
ikke andre SFO’er har… 

 
 

 
 

HYGGEREN 
I hyggeren kan man sy 

bamser/dukker som man ikke 
kan købe i legetøjsbutikker. 

Min er f.eks. firkantet. 
 
 
 

Når jeg bliver stor vil jeg 
være voksen i hyggeren. 

 
Vi har lavet ørevarmere af 
fingerstrik. De er for seje! 

 
Drengene er her ikke så 
meget, for man skal helst 
sidde stille og lave noget. 

 
 

Hyggeren er nogle gange rodet, men der gør ikke 
noget, for det er os selv som roder… 

 
 

Vi ses… 
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Happy Meal  

 

Mads, Martin, Jens og Mie: 

Happy meal var en glad lille burger. Han elskede pomfritter. En dag da Happy Meal skulle til at 

spise en pomfrit 

Sofie R, Lærke, Signe og Frederik R.: 

-hoppede han op. Han havde nemlig hikke. Så prøvede han at tage en til bid af pomfritten. Men han 

blev ved med at hoppe. Hvorfor bliver jeg ved med at hoppe tænkte Happy Meal? 

Carl Peter, Emmeline, Bernhard og Frederikke B.: 

-Han havde det som om han var en milkshake. Han prøvede at tage en bid af pomfritten det gik ikke 

så godt fordi han stadig havde hikke, så pomfritten fløj gennem luften og landede i et coca-cola 

bæger. Så Happy Meal måtte hen og samle pomfritten op af coca-cola bægeret. Det var en hård tur 

hen over gulvet, fordi det lige var blevet moppet med en moppe. Happy Meal skyndte sig hen til 

pomfritten i coca-cola bægeret.  

Malou og Ida og Tea og Sofie B.: 

-Lige pludselig begyndte de andre burgere at mobbe ham, så han begyndte at græde. Han løb over 

til sin bedste ven, som var en nugget. Så begyndte han at fortælle, hvad der var sket.  

Happy-meal ville ikke være på denne her McDonalds mere. Han ville finde en ny, så han hoppede  

ud af vinduet og landede i en vandpyt, så han blev plaskvåd. Nu ville han finde en sauna, så han 

kunne blive tør igen. Han så på et kort.  

Frederikke. J, Mathias, Frederik. E. og Lucas: 

-så spiste han burgeren og grinte ad den. Så tog han en milkshake til og drak den, og  

han var glad hele dagen. Alle blev gode venner og levede lykkeligt til deres dagens ende. 

 

Svømmehallen gik i brand 

 

Mette, Celina, Astrid og Sune:  

Det var en kold morgen i Herlev. Mig og mine venner havde frikvarter, og vi legede en rigtig sjov 

leg, som hedder: ”Den der Rør den sidst”. Lige pludselig så vi et skær. Vi fandt ud af, at det var 

svømmehallen, der brændte. Alle løb hen til udkanten af skolen. De så på ildflammerne, der   
Mads, Jens, Mie og Martin: 

-kom fra svømmehallen, og de blev bange fordi de troede, at der var gamle mennesker, der var 

derinde. Vi var også bange for, at femte ikke var kommet ud, for de havde nemlig svømning på det 
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tidspunkt. Da de kom tilbage sagde de, at de var blevet skyllet med en vandslange, og det var en 

oplevelse. Kims cykel blev lige reddet af brandmændene, inden der gik brand i cyklen. Da alle stod 

på græsset lignede det, at der var brand inde i svømmehallen.  

Sofie, Lærke, Frederik R og Signe: 

-Vi var bange for at vi ikke måtte komme til svømning, for det er et af vores yndlingsfag. Vi løb alle 

sammen hen til Kim, og spurgte om vi ikke kunne komme til svømning på grund af branden! 

Det kunne vi ikke, så vi ventede spændt på næste tirsdag. Der var en lidt nedtrykt stemning. 

Der var stadig et par stykker, der stod oppe ved hegnet. 

Bernhard, Emmeline Frederikke B. og Carl Peter: 

-Vi stod alle og tænkte, om vi kunne komme til svømning. Kim kom hen til 3. klasse, der stod på 

række. Kim sagde vi skulle ind og snakke i klassen. Kim sagde at vi godt kunne komme til 

svømning og lære at hoppe på hovedet. Alle blev glade og råbte hurra. Et stort HURRA! da de var 

gået op til lågen.  

Malou og Ida og Tea og Sofie. B:. 

-Så var de ovre i svømmehalen. Lige pludselig skubbede pigerne Kim i vandet, og så grinede alle 

sammen, og det gjorde livredderne også. Nu skulle de klæde om, og så gik de tilbage til skolen og 

havde en dejlig dag.  

                                     

 
Malou og Ida og Tea og Sofie B.: 

Der var engang en dreng der hed Justin Bieber. Han ville rigtig gerne have et job, men det kunne 

han ikke finde ud af. Han havde prøvet at være model i tre dage, men så blev han smidt ud, fordi de 

ikke syntes, han var køn nok. Og så kunne han ikke finde ud af at gå catwalk. Så prøvede han at 

arbejde i Føtex som kassemand, men han kunne ikke finde ud af at taste tingene ind eller regne.  

Mathias, Frederikke J., Frederik E. og Lucas:  

-Så prøvede han at blive sanger. Det var han i en uge, og så blev han smidt ud af sit pladeselskab. 

Han var simpelthen for tonedøv. Senere søgte han job som skraldemand, og han fik det. Men efter 

en dag blev han fyret - han kunne ikke klare at blive så beskidt. Så prøvede han militæret. Han fik 

jobbet og skulle blive stærkere. Han prøvede at løfte to kilo, det kunne han ikke. Men i fakta købte 

han salte stjerner og balloner, fordi han skulle være ballon-mand. Det var hans hobby. Han kunne 

ikke puste balloner op, så han måtte spørge en lille dreng på tre år. 
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Sune, Astrid, Mette og Celina: 

-På en måde kunne han ikke noget som helst han kunne ikke engang puste en ballon op. Så prøvede 

han og være lærer, men det gik ikke så godt. Da han kom ind af døren kastede børnene æg i hovedet 

på ham. Så prøvede han at blive fodboldstjerne det gik fint han spillede i Vejle BK i fire måneder, 

og så blev han sat af holdet. Han prøvede at lave snaps og øl og den slags ting, men da han kom ind 

med snapsen og kunderne drak af den, brækkede de sig over ham.  

Mads, Jens, Mie og Martin: 

-En dag var han var han til prisuddeling, og der mødte han Selena Gomez. Han faldt over hende ved 

hendes smukke brune øjne og hendes lange mørke hår. Men da han stod og savlede over hende, 

kom hun hen og gav ham en knytnæve lige i fjæset. Nu kom medierne, og næste dag stod der på 

forsiden af Se og Hør: ”Bieber i chok, hvorfor vil Selena ikke have mig?”. Bieber var helt knust. 

Sofie R, Signe, Frederik R. og Lærke: 

-Han fattede ikke hvad der var sket forleden aften. Jeg kan ikke klare det her! Tænkte han og gik ud 

til sin limousine, der stod ude i laden. Der var en spade. Den tog han og 

knaldede i hovedet på sig selv. Først stod han bare og svajede men to 

sekunder efter faldt han død om! Nu var han i himlen, men så sagde Gud: 

”Du synger så dårligt, at jeg ikke kan holde ud at have dig her heroppe. Du 

vil blive sendt ned i helvede”. Der var Justin så. Han levede ulykkeligt til 

hans dages ende. 

 

Det berømte pizzeria i Frankrig  

Sune, Astrid, Celina og Mette: 

Der var engang et pizzeria i Frankrig, som hed Pizza Zanou. Mester kokken hed Junusta. Han ville 

blive berømt pizza bager og få mange Euro. Han havde lige åbnet pizzeriaet. 

Den første dag kom der kun fem kunder. Den anden dag fik han stor succes af sine kunder. Den 

næste dag kom den berømte pizzamester. Verdens pizzamester sagde til ham: ”Du må får den store 

pizzapokal”. Junusta blev så glad, at han begyndte at græde. Næste dag skulle han til turnering i 

pizzalavning. 

Mie, Martin, Jens og Mads: 

-Han lavede en pizza som han kaldte Mamma Mia. Da dommerne kom 

så de grundigt på pizzaen og smagte på den. De gik videre hen til den 

sidste deltager. Der stod han, den tredobbelte verdensmester i 

pizzalavning, Milito, der kom fra Italien. Junusta var bange for, at 

Milito skulle vinde. Så derfor var han nød til at snyde. Han lavede en 
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speciel gift der gjorde pizzaen meget stor og flot. Giften bestod af: urter, vin og en stor og smuk 

rose. Nu hældte han lidt gift i dejen og lod dejen hæve i 10 minutter. Da han kom tilbage var dejen 

enorm og flot. 

Sofie R, Frederik R, Lærke og Signe: 

-Han vandt en førsteplads og jublede så højt, som en løve brøler. Men så sagde Junusta, at han 

havde snydt! Så vandt Milito i stedet for. Men Junusta vandt 16.000 for sin ærlighed og med dem 

købte han 60.000.000.000.000.000.000.000 pizzaer, og han spiste dem på to dage og fik så ondt i 

maven, at han brækkede sig ud over sin forlovede.  

Frederikke B., Bernhard, Carl Peter og Emmeline: 

-Hun blev så sur, at hun gav ham en flad stikkende lussing, så han fik en rød hånd på kinden. Men 

hun blev glad igen, og de holdt bryllup og kyssede til sidst. Og de levede lykkeligt til deres pizzeria 

lukkede.  

 

Jordens undergang! 

Lærke, Sofie R., Frederik R. og Signe:  

Der var engang en dreng, der hed Sofus.   

Frederikke B., Bernhard, Emmeline og Carl Peter:  

-Han var bange for at Jorden ville gå under. Han gik hele tiden rundt 

og bildte folk ind, at der faldt et agern ned fra himlen. Til sidst gik det 

for vidt. Han bildte folk ind, at biler ville flyve. Så sagde hans 

forældre, at han ikke kunne bo i deres hus, fordi han drev dem til vandvid. 

Malou, Ida, Tea og Sofie B.: 

-Så prøvet han at bo på gaden. Det syntes han var totalt fedt. Man kunne se alle bilerne og 

menneskerne, men han var stadig bange for at jorden skulle gå under. Sofus havde taget sin 

computer med. Han gik ind på en side inde på nettet, hvor man kunne blive medlem af en klub – 

men kun hvis man var bange for, at jorden skulle gå under. Sofus trykkede på: ”bliv medlem”, og så 

kom der en masse spørgsmål. 

Han kiggede på alle spørgsmålene. Han kunne ikke læse hvad der stod, så han svarede ok til det 

hele. Så kom han ind på en side, hvor der stod, hvad de skulle lave i denne uge. De skulle ind på et 

museum for at se på jorden.   

Mathias, Frederikke J., Lucas og Frederik E.:  

-De kom ind på museet, hvor de så på jorden. Så sagde manden der arbejdede der, at Jorden ville gå 

under om 30 år. Sofus råbte: ”Det sker bare ikke!!”. Sofus græd, han kunne ikke lide at høre sådan 

nogle ting – det var slet ikke noget for ham. Han kiggede på sin mor, og spurgte hende om det var 
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rigtigt. Hun sagde at det ville ske, mens Sofus levede. Sofus græd endnu mere. Han var så 

ulykkelig, at han ikke ville leve når det skete. Hans mor begyndte også at græde lidt. Så sprang en 

bygning i luften på grund af lava. Alle på muset gik i panik og løb ud ad døren. 

Sune, Mette, Astrid og Celina: 

-Alle var bange – hvad skulle de gøre? Til sidst rejste Sofus og hans mor til Saturn, og de levede 

lykkeligt til deres dages ende. 

 

 

Frederikke B, Carl Peter, Bernhard og Emmeline: 

Der var engang en pige, men ikke en normal pige. Hun var nemlig et rumvæsen fra planeten 

Botitistandestand. Hun var blevet sendt til planeten Jorden, hvor hun skulle finde en diamant. Da 

hun kom til Jorden mødte hun en dreng fra Jorden. Pigen syntes han var sød. Drengen sagde han 

hed Rasmus. 

Malou, Ida, Tea og Sofie B.:    

-Han havde meget langt mørkt hår og havde skinnende blå øjne, og han var rimelig lækker. Han 

spurgte om hvad hun hed. Så sagde hun at hun hed Mitani Mabmi, og så sagde hun at hun kom fra 

en anden planet, og at han bare kom fra Ballerup. De kom i god snak, og så spurgte han om hun 

ville med hjem til ham. Men det ville hun ikke, fordi hun skulle finde den der diamant. Men så 

sagde Rasmus, at hans nabo havde en diamant, og så ville Mitani Mabmi gerne med hjem. De kørte 

i hans limousine.  

 Frederik E.,  Mathias, Lucas og Frederikke J.: 

-Da de kom hjem til ham, gik de op på hans værelse og lagde en plan. Mitina Mabmi skulle 

distrahere ham, imens Rasmus gik ind og stjal diamanten. 

Sune, Mette, Astrid og Celina:  

-Da han kom hjem med diamanten, blev hans forældre sure. ”Fy du er en skidt fyr! Gå op på dit 

værelse.” Så gik han op på sit værelse. Så ringede hans telefon. ”Jeg hører du er en skidt fyr”, lød 

det i røret.  

Mie, Mads, Jens og Martin: 

-Mitani Mabmi ringede til Rasmus, og han spurgte hvad hun ville. Mitani Mabmi sige til ham, at 

hun var et rumvæsen, og Rasmus blev meget ked af det. Mitani Mabmi havde også noget andet. 

Hun skulle rejse tilbage til sin egen planet. Og der gik det op for dem at deres 

venskab gik i opløsning. 

Nu sagde de farvel til hinanden, og de begyndte at græde. Så fløj flyet. 
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Vores venskab!!!!! 

Her i vores klasse har vi det rigtig godt, og vores venskab er rigtigt vigtigt for os  

Vi er alle sammen gode venner – både drenge og piger. Men sommetider kommer vi op og 

skændes. Men vi får det hurtigt løst, så alle bliver glade igen. Der er nogen, der bestemmer mere 

end andre, og det er rigtigt irriterende!! Men vi får tit rettet op på det.  De fleste har de samme 

interesser, så mange går til det samme. Der er også mange der cykler eller kører i bus til klub efter 

skole, og der følges vi tit sammen og hygger os sammen dernede. Vi hjælper hinanden. Når der er 

nogen der er kede af det, så kommer vi og trøster personen. Vi snakker også med personen om hvad 

der er sket, og hvad der har gjort den person ked af det. Vi får det altid løst, og så bliver alle glade 

igen. Men personen er nok stadig ked af det inde i, så vi finder hurtigt på en sjov leg, så personen 

kommer til at tænke på noget andet.  Men stort set har vi det rigtig godt, og vi elsker at være 

sammen med hinanden!!! 

Simona, Nicole, Jasmin B. og Louise 

Hyggetime 

I vores klasse har vi nogen gange hyggetime. Det synes vi er sjovt, men det kan godt blive for 

larmende. Når vi hygger, er der nogen der spiller kort, tegner, snakker og læser. 

Prøver 

Vi har mange prøver i matematik. Læreren forklarer lige hurtigt alle opgaverne, og så går vi i gang. 

Gennemsnittet er OK, det er normalt MT eller ST. 

Læsetime 

Når vi har læsetime har vi en god bog, som vi kan læse i. Hvis man ikke har en god bog kan man 

finde en bog på bogreolen. Der er næsten helt stille når vi læser. 

Spisetime 

Når vi spiser er det ikke helt normalt. Vi sidder nemlig sammen og spiller kort imens vi spiser. Vi 

snakker og griner, men indimellem kan det godt blive for meget for læreren. 

Fødselsdag 

Når der er en der har fødselsdag fra klassen, sætter vi os sammen og hygger. Imens vi hygger, deler 

fødselaren noget ud. Det plejer at smage godt 

Isabella, Michelle og Malene 

 

Turen til Bornholm 

Det hele startede med at vi skulle være ved Herlev station kl. 05.30, for vi skulle med toget til 

Københavns hovedbandegård. Derefter skulle vi hurtigt skifte til toget til Ystad. Vi hyggede os 

meget i toget. Efter vi nåede Ystad, gik vi en lille gårdtur til færgen. Mens vi sejlede, var der nogle 

der fik søsyge og… (Det behøves ikke jeg går i detaljer, vel?) 

Vi var to dage på Bornholm, og på tredjedagen skulle vi tage turen baglæns. På vejen hjem til 

Københavns hovedbandegård så vi en mand, som blev anholdt af politiet, fordi han stjal 

mobiltelefoner. Vi kom trygt hjem igen. 

Nickie og Emilie 
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Da vi kom hen til Bornholm       

Da vi kom til Bornholm, var der en mand, der skulle vise os de værelser, vi skulle bo på. Han hed 

Morten. Han sagde der var et værelse man kunne være otte på og et hvor man kunne være to på. 

Frederik og Adam skulle sove på to mandsværelset. Nicklas, Thorbjørn, Mads, Oscar, Simon, Lasse 

og André skulle sove på 8 mandsværelset.  

 

Vi havde det hyggeligt sammen alle syv. Nicklas, Mads, Thorbjørn og Simon gik ned i en kiosk, 

hvor de købte cigaretter – bare rolig – de købte ikke rigtige cigaretter. Der var tyggegummi inde i 

Cigaretterne . Da de ikke gad ryge mere, tog de tyggegummiet ud af cigaretten og spiste det. 

 

Vi købte bolsjer, og vi så også hvordan de lavede dem. Og vi havde det rigtig hyggeligt alle 

sammen. De fleste drenge havde købt nogle tynde rør, der var fyldt med noget, der var lidt surt i, 

som man skulle sprøjte ind i munden. Da der ikke var mere tilbage i rørene, fyldte vi dem med 

vand. Nicklas tog sin sprøjte og Simon lånte Thorbjørns. De gik hen til en væg og skrev f.eks.: ”lol” 

eller ”ha ha” eller noget i den stil.  

 

De fleste piger sad bare inde på værelset og snakkede. Men de var selvfølgelig også nede i byen og 

købe lidt slik, flotte ting og den slags.  

 

Da den sidste dag kom, skulle vi gøre vores værelser rigtig fine. Og inden vi skulle gå, fik vi at vide 

at alle værelserne var lige fine. Så legede vi en leg, hvor hvert værelse skulle gætte et tal mellem 0 

og 20, og vi sagde 13. Jeg kan ikke huske hvad de andre sagde, men det tal han tænkte på var 

nummer 17, så vi vandt og fik hver en slikpose.  

 

Bagefter gik vi alle sammen op i bussen og kørte næsten hen til stationen. Vi skulle gå det sidste 

stykke hen til togstationen. Da vi stod af toget, stod alle vores forældre ved stationen og ventede på 

os.  

Det var lidt om, da vi var på Bornholm. 

Thorbjørn, Simon, Lasse og Nicklas 

 

 

 

 

 

 
I fritiden er der mange der dyrker sport. De fleste i klassen går til fodbold. Der er også nogen, der 

gå til ishockey, dans, teater, svømning, pardans, spejder og FDF. Der er også nogen, der spiller 

tennis for sjov. Vi har en god dreng i klassen, og han hedder Adam. vi har også en der er god til 

ishockey, han hedder Frederik. 

Adam synes at fodbold er sjov, fordi jeg er god til det, og det er den sjoveste sport i verden. Mads 

har valgt ishockey, fordi han synes, det er en sjov sport, og han står på mål. Han har spillet det siden 

han var 4 år. Frederik synes ishockey er sjovt, fordi han er god til det. André har valgt svømning 

fordi at han god til det og fordi at han er glad for det. 

Adam, Frederik, Mads, André og Oscar 
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1. Hvilken sang er det? :I will fight to forever  
A: On the floor          B: Never say never          C : OMG 

2. Hvem synger denne sang?:  Only girl (in the world) 
A:  Rihanna          B: Lady Gaga           C: Britney Spears 

3. Syng videre på teksten? : I will catch................. for ya 
A: An appel           B: A piano                   C: A grenade 

4. Sæt denne tekst I rækkefølge? : so good Feel being bad 
A: Feel so good being bad          B: being bad Feel good so           C : Feel so being bad good 

5. Hvilke  af disse sange har Miley Cyres sunget?: 
A: who says            B: Hold it against me               C : Party in the USA 

6.Hvilke af disse sange har Selena Gomez ikke sunget?: 
A: Naturally            B: Say ok          C : Off the chain  

7. Hvad er det rigtige ord?: klokken var lidt .....................sig uhuh 
A. I 6               B:I 8         C:I 5 

8 .Miranda Cosgrove spiller Carly i  ICarly, men er hun også  sangerinde?: 
A Det ved jeg ikke          B : ja         C : nej 

9. Hvad hed Rasmus Seebachs far som også sang?: 
A :Tommy         B :Tomas      C :Torben 

10. Hvad er Demitria Devonne Lovato`s kunster navn?: 
A: Demita Lovato        B : Demi Lovato          C : Dame Lovato 
 

Læg svarene hen til et spejl og se de rigtige svar: 

 

1-3 rigtige 

 

Du er ikke lige den 

person, der er med 

på de nyeste sange 

osv.                                                

Du skulle måske 

prøve noget andet 

end musik. 

3-6 rigtige 

 

Du er okay god 

til musik. Du kan 

de fleste svar. Det 

er rigtig godt 

gået, hvis du vil 

vide mere om 

musik kan du 

finde det på 

hjemmesider og i 

blade. 
 

6-10 rigtige 

 

Du er helt 

FANTASTISK til 

det med musik. Nu 

skal vi begynde og 

kalde dig for en 

professionel 

musiker.                       

Flot klaret :) 
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Den tilsynsførendes rapport 2011 

Jeg har gennem en længere årrække haft den glæde at følge lidt med i livet på Herlev Privatskole. 

Blandt andet er vi i Lindehøj Kirke meget glade for den traditionsrige julegudstjeneste sidste 

skoledag inden juleferien. Her glæder vi os blandt andet over, at skolen byder ind med Lucia-optog 

og korsang. Det er også hyggeligt at se både forældre og bedsteforældre til disse julegudstjenester. 

Jeg ved godt, at det ikke er min opgave som tilsynsførende at skrive om den årlige julegudstjeneste. 

Når jeg alligevel gør det, hænger det sammen med, at jeg hvert år får en oplevelse af, hvordan 

skolen ”opfører sig”, når den kommer i byen. Jeg vil på vegne af hele kirkens personale give udtryk 

for, at I godt kan være jer selv bekendt. I kommer med en positiv indstilling til både at lytte, give og 

i det hele taget være med. 

Samarbejdet omkring gudstjenesten giver også et kendskab til skolen. Det betyder blandt andet, at 

når jeg i forbindelse med arbejdet som tilsynsførende besøger skolen, kommer jeg ikke som ukendt. 

Hvilket jeg oplever som en stor fordel. 

Rapporten i år har tre omdrejningspunkter: 1. Overværelse af 9. klasses projektopgaver. 2. Besøg i 

fire udvalgte klasser. 3. Samtale med lærere og skoleleder. 

Projektopgaver 

Torsdag den 9. december 2010 overværede jeg fremlæggelsen af syv projektopgaver. I modsætning 

til tidligere foregik fremlæggelsen i skolens gymnastiksal. Jeg ved ikke, hvordan lærerne og 

eleverne oplevede dette, men for mig var det en fordel med bedre plads. Forældrene havde også fået 

mulighed for at overvære fremlæggelserne. Jeg har ikke tal på, hvor mange forældre der var mødt 

op. Men jeg husker, at jeg havde forventet at se flere forældre blandt tilhørerne. Måske syntes 

eleverne ikke lige, at det var en god idé med mor eller far blandt tilhørerne? 

For at vurdere projektopgaverne havde jeg besluttet, at jeg ville vurdere dem på baggrund af tre 

spørgsmål: 1. Hvordan var dispositionen? 2. Lærte jeg noget nyt? 3. Blev jeg holdt fanget? 

Mit generelle indtryk er så absolut, at opgaverne var veldisponerede. I nogle af opgaverne var der 

dog en tendens til at komme med for mange informationer. Jeg kan godt forstå, at eleverne ønsker 

at fortælle os alt det, de ved. På den anden side er det vigtigt, at de hele tiden begrunder, hvorfor de 

vælger at bringe netop denne oplysning. Eller også kunne der lægges op til, at hver fremlæggelse 

sluttede med nogle få sætninger om, hvad der var det vigtigste? 

Lærte jeg noget nyt? Absolut! Jeg lærte først og fremmest, at eleverne er engagerede. Det var f.eks. 

en fornøjelse at opleve tre drenges engagerede og kreative fremlæggelse af Obama. De skjulte 

bestemt ikke deres begejstring! Jeg har i min notesbog blandt andet citeret dem for udtalelsen: ”Vi 

tror, der er blevet mere fred i verden på grund af Obama”. Men i det hele taget var det rigtigt godt at 

møde en række engagerede elever, som var indstillet på at lære os tilhørere noget nyt.  

Jeg har dog også skrevet nogle spørgsmålstegn ved det nye, jeg lærte. En sportstræner gav i et 

videointerview udtryk for, at der er en meget markant forskel på drenge og pigers vilje til 

konkurrence. Jeg har i notesbogen stillet spørgsmålet: ”Er der virkelig så stor forskel på drenge og 

piger?” Det ville ha’ været godt, hvis trænerens markante synspunkt var blevet problematiseret. Da 

opgaven handlede om håndbold, tænkte jeg blandt andet på Anja Andersen, som vist er en kvinde 

med en meget udpræget vindermentalitet. 

Min opmærksomhed blev holdt fanget hele formiddagen. Så meget faktisk, at jeg flere gange havde 

lyst til at kaste mig ud i en længere diskussion med eleverne!  

Besøg i klasserne 

Tirsdag den 1. marts 2011 var det tid at besøge klasser og overvære undervisning i historie, dansk, 

matematik og engelsk. Rapporten ville blive endnu længere, hvis jeg skulle skrive udførligt om hver 

enkelt time. Så jeg vil begrænse mig til det, jeg ser som det vigtigste. 

I første time stod der historie på skemaet, og lektionen blev tilbragt i selskab med Kenneth Larsen 

og femte klasse. Rent pædagogisk bemærkede jeg lærerens brug af repetition. Jeg stødte engang på 
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følgende udsagn: ”Den, der ikke repeterer, lærer ikke fra sig!” Det er der meget om! De fleste af os 

har brug gentagelsen, hvis vi skal huske de mange informationer. Timen var præget af et stort 

engagement fra både lærer og elever. Lærerens undervisning blev blandt andet krydret med en 

personlig beretning om et besøg i den mine, der hører til Sølvbjerget i Bolivia. 

I den anden time gjaldt det dansk i første klasse med lærer Susan Holmbach Jensen. Endnu engang 

slog det mig, hvor ivrige børn er efter at lære nyt. I min notesbog har jeg noteret følgende: ”Det er 

flot, at de kan sidde stille, når de ikke er på!” ”Der var mange opmuntrende bemærkninger 

undervejs.” ”Alle læste og gjorde det godt!” Jo, det bærer virkelig frugt, når man på en uge har 11 

lektioner i dansk! 

I første klasse fik de også en længere snak om at hoppe ud fra vipper i svømmehallen. Der er 

utroligt mange i den klasse, der tør hoppe ud fra en høj vippe!  

Vi vandrer videre til sjette klasse, hvor vi møder Kim Goderum, der underviser os i matematik. 

Klassen er en rigtig pigeklasse med kun 5 drenge. Undervisningen var meget relevant! Ved hjælp af 

grafer fik vi nemlig hjælp til at regne ud, hvordan vi får mest ud af pengene, hvis vi går i Tivoli og 

har lyst til at prøve få eller mange forlystelser. Jeg har flere gange over for skolelederen nævnt, at 

matematik ikke er min stærke side. Så er det til stor trøst, at sådan kan andre også kan opleve det. 

Men det er endnu bedre at erfare, hvordan der stilles opgaver, der motiverer til læring, så eleverne 

får en klar fornemmelse af, at matematik virkelig kan bruges til noget. Og det er godt at se en lærer, 

der vandrer fra bord til bord og hjælper sine elever med de svære grafer. 

Efter morgensang står der engelsk på programmet. Vi befinder os i ottende klasse og læreren 

hedder Annette Christiansen. Klassen har set filmen Forrest Gump, en af mine yndlingsfilm. Så jeg 

har god mulighed for at følge med, når eleverne træder frem for klassen og beskriver filmens 

hoved- og bipersoner. Jeg bemærker, at de andre klassekammerater klapper efter hver 

fremlæggelse. Min kone arbejder i sit job en del med ”anerkendende kommunikation”. Hun ville 

ha’ klappet hænderne, hvis hun havde oplevet, hvordan de opmuntrede hinanden i ottende! 

Efter hver fremlæggelse var der mulighed for spørgsmål. Jeg har skrevet efter den første 

fremlæggelse, at kommentarerne var ”mere eller mindre fjollede”. Men allerede efter anden 

fremlæggelse har jeg noteret, at ”kommentarerne denne gang var konstruktive”. Så vidt jeg kan 

vurdere er klassen præget af et godt fællesskab. Der er nogle, som gerne vil ytre sig. Hvilket er fint! 

Men der er også en del, som har brug for et skub for at komme ud af busken. 

Samtale med lærere og skoleleder 

Efter et par lækre stykker smørrebrød tog vi hul på samtalen om dagens oplevelser og livet generelt 

på Herlev Privatskole. Stemningen steg markant, da Per Simonsen fortalte, at der skulle installeres 

Smart boards (også kaldet Active Boards) på skolen. Det er helt tydeligt, at lærerne glæder sig over 

denne nye pædagogiske mulighed for at optimere deres undervisning.  

Vi tog en længere snak om elevernes ændrede adfærd. I medierne nævnes det jo ofte, at nutidens 

elever har svært ved at sidde stille og lytte til læreren og give plads til de andre elever. Personligt 

har jeg nu ikke bemærket nogen markant ændring på Herlev Privatskole. Også i år oplevede jeg stor 

lydhørhed i forbindelse med undervisning og samtale. Men det oplever lærerne anderledes. Som en 

af dem udtrykte det: ”Det er kommet listende de sidste 10 år”. Den enkelte elev stiller i dag krav om 

at blive hørt og taget med på råd. Hvilket kan være lidt af en udfordring, når man har 22 elever, der 

alle vil høres og tages med på råd. Mon ikke temaet ”klasseledelse” bliver et vigtigt tema de 

kommende år? 

Jeg kiggede en del karakterbøger igennem og må endnu engang konstatere, at Herlev Privatskole 

ligger ganske pænt. For nu at formulere det på jysk! Karaktererne understreger tydeligt, at skolen er 

en boglig skole. Det er ikke uden grund, at hele 75% af en årgang søger gymnasiet. 

Samtale med skolelederen 
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Dagen blev sluttet af med en drøftelse af klimaet på skolen for de ansatte. Jeg fornemmer tydeligt, 

at der er et godt klima på lærerværelset. Dette skyldes flere forhold: Bestyrelsens forståelse for 

lærernes trivsel; forbruget på medarbejderkontoen; julegave til alle medarbejdere med mere. Det er 

dejligt at være tilsynsførende på en skole med syn for medarbejdernes trivsel.  

Denne side af skolens liv blev i øvrigt understreget ved morgensangen, hvor der blev taget afsked 

med en lærer, der har arbejdet på skolen i 3 år. Hun blev takket med en varm tale. Og hun kvitterede 

med at kalde Herlev Privatskole for ”et Paradis”.  

På baggrund af ovennævnte kommer det sikkert ikke bag på nogen, at jeg endnu et år må 

konkludere, at Herlev Privatskole fuldt ud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. 

Til sidst vil jeg sige tak for et godt samarbejde og ønske Guds velsignelse over alle, der er engageret 

i arbejdet på Herlev Privatskole. 

 

Mange hilsener fra 

sognepræst Niels Jørn Fogh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forskoleklassen august  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2017 er påbegyndt. 

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

nærmere om en eventuel ledig plads.  

 

For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  

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

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

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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Fodboldquiz  

Jacob og Rasmus 

 

1. Hvilken spansk målmand har vundet Zamora-trofæet 3 år i træk? 

2. Hvilken fodboldspiller er opkaldt efter en amerikansk præsident? 

3. Hvilken dommer dømte både VM-finalen og CL-finalen i 2010? 

4. Hvad hedder Lionel Messis kæreste? 

5. Hvem scorede begge mål i CL-finalen i 2010? 

6. Hvad hedder Casillas kæreste? 

7. Hvem var den dyreste spiller i verden i 2010/2011? 

 

Se svarene på næste side! 

 

Trafikkursus 
Vi var hele klassen i Roskilde og lære om trafik og især om lastbiler. 

Vi lærte hvordan man skal tage sikkerhedsselen på. Vi sad i en bil, der væltede rundt, mens vi var 

spændt fast med selen. Vi kørte også ned ad en lille rutchebane i en bilstol med sikkerhedssele på 

og så stoppede stolen pludselig. 

Vi lærte, at en lastbil har mange blinde vinkler og skal bruge en masse plads til at dreje. 

Vi så, hvorfor man skal have cykelhjelm på. Hvis man falder, er det cyklehjelmen, der går i stykker 

og ikke hovedet. 

Vi lærte også at cykle på en glat sæbebane. 

Det var en sjov og god dag. 

Frederikke og Louise 

 

 

Tivolitur for pigerne 
En lørdag tog nogle af pigerne fra klassen i 

Tivoli. Vi tog toget fra Herlev til København 

H. 

Vi fik alle sammen et turpas. Den første 

forlystelse var “Den gamle 

rutchebane/bjergbanen”. En gammel, men sjov 

rutchebane. Vi gik lidt rundt og prøvede nogle 

af de andre forlystelser. Nogle mødte Rasmus 

Klump, andre købte slik. 

Så skulle vi mødes med forældrene, vi fik 

hindbærsnitter. Så gik vi videre. Nogen tog en 

tur i “Himmelskibet”. Men der var ikke plads, 

så vi kunne sidde samlet, så Sarah skulle sidde 

ved siden af en fremmed mand. Da den 

begyndte og kom i gang og kom højt op, 

snurrede Sarah helt vildt rundt, fordi han vejede mere end hende. 

Desværre begyndte det at regne helt vildt. Vi gik ind i en café for at få varmen. Så tordnede og 

lynede det. 

Vi gik ind og spiste på Hereford restauranten. Bagefter var det holdt op med at regne og vi prøvede 

lidt mere. Så tog vi hjem. Det havde været en god tur. 

Cecilie, Kristina, Katrine og Caroline 
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Svar på fodboldquiz 
1- Victor Valdes, 2- Christiano Ronaldo, 3- Howard Webb, 4- Antonella Roccuzzo, 5- Diego Milito, 6- Sara Carbenero, 7- Fernando Torres. 

 

Hytteturen til Sønderborg 
Vi startede med at tage toget fra Høje Tåstrup station om morgenen. Vi havde alle rullekufferter 

med undtagen Sarah, hun havde en uden hjul. 

Da vi skulle tage toget, skulle vi lige sige farvel og så ned til toget, som desværre var forsinket. 

Da det endelig kom, løb vi ind. Det tog lang tid, før vi kom til Fredericia station. Her kørte vi med 

bus til Sønderborg til det 3-stjernede vandrerhjem. 

Vi steg ud med vores bagage og fandt vores værelser. De var fine og der var heldigvis et rigtigt 

toilet. Vi legede udenfor hele dagen og hyggede os meget. Vi hoppede på de 2 trampoliner og der 

var flere legeting. 

Om aftenen spiste vi frikadeller og kartofler, det smagte fint nok. 

Vi legede mere og længe. Senere skulle vi i seng. 

Dagen efter fik vi morgenmad og lavede madpakker til frokost. 

Vi tog bussen ind til byen og så gik vi op til Dybbøl mølle. Det 

var et ret langt stykke vej. 

Vi fik et foredrag om møllen. Astrid, Magnus og Mikkel 

opførte et lille teaterstykke om mølleren og hans kone. Så viste 

manden os rundt i hele møllen. Det var meget sjovt at se 

tingene. 

Efter foredraget gik vi over til Dybbøl Banke. Først spiste vi 

vores mad. Så fik vi et foredrag af en anden mand. Vi var ude 

på en skanse og inde i nogle soldaterhuse. Sarah og Erica blev 

klædt ud som en dansk og en tysk 

soldat. De fik også et gevær. 

Så skulle vi marchere og synge 

“Dengang jeg drog af sted” og lave 

nogle ting, som man gjorde dengang i 

1864. Vi lavede også pandekager og 

sendte besked i morse. Vi skrev et brev 

med gammeldags blæk og pen. Til sidst 

støbte vi en kugle, som man kunne 

bruge i geværet. 

Vi gik så ind til byen og med bus hjem 

til vandrerhjemmet. Mange af os var 

meget trætte. 

Dagen efter skulle vi ned til byen. Der 

var en anden klasse fra Århus på 

vandrerhjemmet. De gik i niende klasse og de havde deres egen bus. Vi fik så et lift ind til byen. 

Her fik vi lov til at gå rundt i forretninger og for os selv. Så mødtes vi og spiste madpakker og så 

gik vi langs stranden og gennem skoven hele vejen tilbage til vandrerhjemmet. 

Her fik vi igen aftensmad og legede ude til det blev mørkt. 

Næste dag skulle vi hjem med toget hele vejen. Det var en god tur.  

Lena 
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- med jordbær og hindbær 
 

Jeg fandt dig fra mørket, 

du var ond og hård. 

Du var helt størknet, 

hos dig jeg når. 

 

Jeg skrællede din skrald, 

det var en sorg, 

men du var lidt varm som en stald, 

dette er alvor. 

 

Tørsten til dig den bliver bigger, 

kom til mig og bliv min. 

En dæmper på mit hjerte du ligger. 

Jeg kan jo ikke blive ved med de rim. 

 

Det var for alvor, 

da du var sød. 

Jeg drak en tår 

og nu er du død. 

 

Du smagte af jordbær og hindbær, 

den dejlige smoothie, som du er. 

Du smagte ikke sær. 

Smoothie, du står mig nær. 
 

Smoothien blev drukket af Sarah, Natasha, Camilla og Erica 

 



6. klasse  KLØVERBLADET 

 

30 
 

Teenagers problemer – drenge 
John Geoffrey Nielsen 

 

Drenge får større udfordringer i livet, når de kommer i puberteten og bliver teenager. De skal 

begynde at kunne passe på sig selv. De skal lære at blive mere modne. Og man skal lære dem det 

gennemgående, for mange teenagere på 16-17 år, går ud hver nat med vennerne, drikker og siger en 

masse aldeles åndssvage ting. De har efter deres uddannelse, ingen viden taget til sig og intet talent 

til at komme videre. 

Børn der udvikles til teenagere bliver mere og mere alvorlige. De starter med at råbe af deres 

forældre. De ignorer de fleste ting, som deres forældre siger til dem. Nogle gange er det som om, at 

de ikke vil have noget at gøre med forældrene, eller ligefrem hader dem. Jeg har hørt nogle tanker 

som, at man f.eks. vil stikke af fra sit hjem, eller at man aldrig vil tale til sine forældre igen. At man 

vil have sine egne meninger og at ingen skal bestemme over dig, hvis de siger at du bør gøre noget 

andet. Det er fordi, du bliver større og stærkere og mener, at du er en stor fyr der kan klare alt. Men 

nej! Du er stadige kun 13 år. Og selvom du har lært meget og har taget ansvar for dig selv, så er du 

stadig ung. Du er stadig kun 13 år og rent faktisk ikke engang færdig med skolen. Hvis du mener, at 

du kan bestemme, så er det når du bliver 18-20 år. Der 

får du måske eget hus, eget arbejde, kæreste og så er du 

blevet voksen. Du har lært at forstå regler, fået din 

personlighed til at være i balance og talent for at tage 

stilling til løn og berømmelse. Der er en stor forskel på 

en teenager og ung-voksen. 

Teenagere begynder først at få større følelser. De tænker 

på problemer, ulykkelige begivenheder, ensomme dage 

og til sidst på selve livet. Hvorfor man overhovedet er 

her på jorden? Om det er en udfordring? Om man er sat 

her af Gud, hvis man er troende, eller om det bare sådan 

er tilfældigt? Hvad meningen med livet egentligt er? 

Men det der er et problem er, at ingen har svar på det. Ingen ved, om der er en grund. Ingen ved, 

hvad der sker når livet desværre ender i dødens vinger. Det kan kun tiden vise, når ens timeglas med 

sand løber ud, når alt bliver sort som nattens skygger og forsvinder i 

blæstens nord. Men noget der har farlige konsekvenser er, hvis du 

begynder at miste modet til at leve. Som jeg læste i et godt, men meget 

dystert digt:¨ Døden løser alt¨. Jeg har selv tænkt over dette. Men min 

konklusion er: ”lad vær med at gøre det!”. Tal med nogen der kan 

forstå dig. Nogen der kan følge dine tanker. Eller tal med en psykolog. 

De har beskæftiget sig meget med livet og dets problemer. Og hvis du 

gerne vil kende meningen med livet, så hør min mening. Lev livet 

godt. Gør de ting som du drømmer om (ikke ulovlige selvfølgelig), tag 

rundt i verden, få en guddommelig kærlighed og lev til livet stopper. 

For det kan jo være, at du ikke kommer op til himlen, men måske kun 

til det mørke ingenting. Så, vær taknemlig for livet, for det er den 

største gave det nogen sinde er muligt at opleve.     
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            TEENAGE PIGE PROBLEMER .     
SIGRID & EMILY 

 

Når en pige kommer i puberteten, sker der en masse inde i vores hoveder. Vores dømmekraft 

bliver ændret, og vi bliver let irriteret og frustreret over de mindste ting (så det er bare om 

ikke at irritere os).  

 

Menstruation er noget en pige begynder at få mellem 8 -og 14 års alderen (men det betyder 

ikke at pigerne i din klasse har det nu). Det betyder at din livmoder er klar til at føde børn, 

men det betyder ikke, at du skal have børn i den alder du er. Du har menstruation indtil du er 

i 50´erne og i 3 – 10 dage af gangen. Det kommer ca. hver 4 uge. 

Hvis du har smerter, når du har menstruation, så kan du tage en PANODIL – men kun én! 

Hvis du er over 15 år, kan du spørge din læge om en P-PILLE. 

 

Selve grunden til at vi skændes mere med vores forældre er, at der er nogle hormoner i os, 

som farer rundt i vores krop. Og så sker der noget i hjernen, så vi prøver at tage mere ansvar. 

Vi mener, at vi er gamle nok til at klare alt selv – men nej! Det mener vores forældre ikke, og 

der sker balladen. 

 

Vi får også lyst til at gå med makeup og stadse os ud, men det er bedst at vente, til man går i 7 

– 8 klasse. Men hvis du bare ikke kan vente, kan mascara ikke være så slemt. Og hvis du 

gerne vil gå med makeup, så pas på med det! Du skal helst ikke ligne en sminkedukke. Og 

hvis du gerne vil have smukke øjenvipper hele dit liv, så sørg for at tage det ordentligt af hver 

aften, inden du går i seng, med makeup fjerner. Nogle piger begynder også at tvivle på, om de 

er tynde nok. Og mange rammes af anoreksi, det viser sig både ved psykiske og fysiske 

symptomer. 

De psykiske symptomer er bl.a.: 

Høje præstationskrav og øget behov for at kontrollere alt, fx kalorieindtag, skolearbejdet, 

motion m.v.. Hårdnakket modstand mod at acceptere, at man er syg og behøver 

behandling. Udsultningen kan medføre koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, 

irritabilitet og tristhed, og personen kan udvikle en depression. Den syges adfærd ændrer 

sig. Tankerne om mad og spisning optager så meget af patientens tid, at alt andet sættes til 

side.  

De fysiske symptomer er bl.a.: 

 Undervægt.  

 Forsinket pubertet og udebleven menstruation hos piger.  

 Stofskiftet falder medførende lav legemstemperatur, langsom puls, tør hud  

 Generel muskelsvækkelse og hæmmet vækst.  

 Langvarig undervægt kan give knogleskørhed, hjertemuskellidelse og hjernesvind.  
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Årets forandringer  
Camilla, Cecilie C., Caroline J. og Sofie 

 

På skolen er der sket mange forandringer, og der kommer flere endnu. 

 

GIA SKOLEMAD: 

Vi har bl.a. fået ny skolemad fra Gia skolemad. Maden er blevet meget bedre. Man kan nu bestille 

dagens ret (varm mad) og meget mere som f.eks.: smoothie, mysliboller, kyllingespyd, sandwich og 

råkost samt flere drikkevarer. Man bestiller maden over Internettet og det hentes nede ved pedellen. 

Men man kan også købe det ude i boden. I år og fremadrettet kan alle på hele skolen få lov at købe 

mad over Internettet. De små må dog stadig ikke købe i boden. 

 

 
 

NYE TAVLER: 

En uge før påskeferien fik vi revet vores gamle kridttavler ned. Vi var glade for, at vores tavle blev 

revet ned, for i vores tavle var der helt vildt mange huller. Vores nye tavle er meget bedre og mere 

moderne. De har touch og kan gå på nettet. Dog er de lidt svære at se, når lyset skinner lige ind på 

den. Mange af lærerne bruger ikke tavlen, fordi de skal have et kursus i at bruge tavlerne.  

 

 

                                                                  

      

 

 

 

NYE ELEVER: 

Der er kommet en ny regel om, at der skal være 24 elever i hver klasse. Mandag 16. maj startede 

der en ny dreng i vores klasse, som hedder Niclas. Der er også kommet mange andre nye elever i de 

andre klasser. Vi har længe ventet på at få en ny dreng, som passede ind i klassen, og nu er der 

kommet en.   

                                                                     

 

  

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://stluciastar.com/content/wp-content/uploads/2009/06/student-using-activboard-in.jpg&imgrefurl=http://stluciastar.com/content/archives/4424&usg=__ZTNN_NSAGJxlO_DUE0QdXFtAO5E=&h=317&w=400&sz=27&hl=da&start=74&zoom=1&tbnid=51EXI4_G8nKMxM:&tbnh=130&tbnw=145&ei=MAveTcmjL4eUOsSQ-P8J&prev=/search?q=activboard&hl=da&sa=X&gbv=2&biw=1259&bih=727&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=188&page=4&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:74&tx=53&ty=84
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://stluciastar.com/content/wp-content/uploads/2009/06/student-using-activboard-in.jpg&imgrefurl=http://stluciastar.com/content/archives/4424&usg=__ZTNN_NSAGJxlO_DUE0QdXFtAO5E=&h=317&w=400&sz=27&hl=da&start=74&zoom=1&tbnid=51EXI4_G8nKMxM:&tbnh=130&tbnw=145&ei=MAveTcmjL4eUOsSQ-P8J&prev=/search?q=activboard&hl=da&sa=X&gbv=2&biw=1259&bih=727&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=188&page=4&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:74&tx=53&ty=84
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NY KLASSELÆRER: 

I 7. klasse skal vi have ny klasselærer, Elisabeth. Vi er kede af, at vi skal af med Ilene, men vi 

glæder os alligevel til at få Elisabeth. Det bliver spændende at få en ny klasselærer, da vi har haft 

Ilene i 6 år. Vi glæder os til næste år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeri ved skolen 
    

Byggeriet bag 6. og 7. Klasse startede lidt efter jul. De 

startede med at fælde alle træerne og måle op. De 

satte pinde i jorden for at måle hvor rækkehusene skal 

stå. De tog meget af skoven, og den er nu meget lille. 

De små er meget kede af det, fordi de ikke har meget 

skov tilbage. Skolen har brugt en anden grund til 

skoven (eller lånt den), og derfor tilhører den ikke 

skolen. Vi er kede af, at de tager så meget ! Men nu 

har de fundet ud af, at de har målt forkert, og derfor 

skal de have mere af grunden. Bål-hytten ude i skoven er også i fare og skal måske rives 

ned – øv øv øv!! For ikke så lang tid siden fældede de også vores træer lige uden for 6. og 

7. klasse.  

For et par år siden blev indgangen også lavet. Det er meget forandret nu . 

Da vi gik i 2. klasse, blev de hvide rækkehuse lavet. Der var meget byggelarm,  

og det var irriterende, når vi havde time.  

Vi håber, at det snart bliver færdigt, så vi ikke skal høre på al den larm.   

Cecilie B., Nicoline og Caroline B. 
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Skituren 

I sidste nummer skrev jeg, at jeg var knapt så glad for at skulle til Østrig og stå på ski. Jeg havde 

aldrig stået på ski før, og i takt med, at de andres glæde voksede, steg min nervøsitet. 

Vi mødtes på Hovedbanegården d. 25 marts kl. 18:00, mange af os havde været der op til en halv 

time inden, så der var rig lejlighed til at tage afsked med sine forældre, og hilse på Malene, en elev 

som gik ud af vores klasse i 2. klasse, tvilling til Caroline, som stadig går her på skolen. Malene er 

en god ven til de fleste af os, på trods af at vi kun ser hende et par gange om året (for mit 

vedkommende er hun tæt på at være min bedste veninde). 

 

 
Vi steg på toget og vinkede til vores forældre, og vinkede og vinkede… Toget kørte bare ikke! Det 

var hårdt, for man kom til at tænke på, at man skulle være alene uden sine forældre i 10 dage. 

Savnet var dog hurtigt glemt, da toget satte i gang, for man var jo sammen med mange af sine 

venner, og der er intet som en lille togkupé, der bringer venner tættere sammen. Der ventede os en 

12 timer lang køretur i nattog, vi hyggede os, spiste vores medbragte mad, og vi havde det mægtig 

sjovt.  

Da vi skulle i seng, skulle vi slå sengene ud, det der før havde været vores siddepladser, blev nu 1. 

og 2. køje, der var i alt 6 køjer, tre i den ene side, og tre i den anden side. Jeg lå øverst i venstre 

side, desværre for mig, var sengen ikke så lang, som jeg kunne have ønsket mig. Vi havde vinduet 

åbent, og mine tæer stak ud af både tæppe og seng… Hold da fast jeg frøs! Men hvis vinduet ikke 

var åbent, var der bare VIRKELIG varmt!  

Vi kom til Frankfurt station om morgenen, og vi spiste vores medbragte mad (madpakken bestod af 

aftensmad den første dag og morgenmad og frokost den anden dag). Vi holdt i Frankfurt i en time, 

inden vi stod på et andet tog til Wagrein i Østrig. Turen varede 6 timer. I kupéerne var der sæder, 

der kunne slås ned, så vi fik en stor ”madras”. Vi hyggede os, spillede Nintendo, spiste frokost og 

ikke mindst usunde ting, som chips, slik og småkager.  

Da vi ankom, skulle vi ud i nogle små busser, der skulle køre os til hotellet. Og når jeg siger små, så 

mener jeg SMÅ! Der var ikke plads til vores bagage, så der var spændt en trailer på en af busserne, 

hvor vores kufferter havnede. Da vi ankom til hotellet, blev vi vist rundt, og vi fik nøglerne til vores 

værelser, som lå på 3. sal. Der var en sodavandsmaskine i spisestuen, skikælder i kælderen (sjovt 

nok).  

Den første dag var vi oppe og stå på Grafenberg, og det gik pænt dårligt for de fleste af os! Til 

sommerfesten, skal vi se de videoer lærerne har taget, og jeg tror, at jeg er et af de sjove indslag. Jeg 

har bl.a. kørt baglæns ned af en rød løjpe (et par meter) skrigende af mine lungers fulde kraft (det 

håber jeg ikke, de har fanget på video ).  
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Det gik fint, vi vekslede mellem de to bjerge Grafenberg og Grießenkareck, og alle nåede ned af en 

rød. Den første dag, skete der dog det, at Cecilie B styrtede ned af Babybakken, og hamrede ind i 

”autoværnet”, hun fik en fibersprængning i højre ben. Hun blev kørt væk i en Snescooter-

ambulance, men kom dog til at stå på ski senere på ugen. Den 30. marts var det Kims fødselsdag, og 

han inviterede os alle sammen på frokost, på en restaurant på toppen af Grießenkareck. Den 1. april, 

var der mange, der under frokosten, enten ringede eller sms’ede hjem, og fortalte, at de havde 

forstuvet/brækket armen/benet. Nogle forældre troede på det, andre ikke. Da vi skulle hjem, tog vi 

togene i omvendt rækkefølge, dvs. 6 timers toget først, og sove toget til sidst. I 6 timers toget, var 

der ikke ligeså meget luksus som sidst, vi sad to og to, og jeg var så uheldig at blive sat, så jeg kørte 

baglæns, og jeg bliver virkelig køresyg, når jeg kører baglæns. Jeg var nødt til at sætte mig på knæ, 

omvendt på stolen, mine ben begyndte at sove, og det var ikke lige det fedeste. 

To piger blev syge på vejen hjem, Masha fik ”kasteop-syge”, en uidentificeret sygdom, hvor man 

kaster op hele tiden (hun nåede at kaste op 14 gange). En anden fik Roskildesyge, ikke det fedeste, 

når man skal tilbringe 18 timer i tog (Roskildesyge er det samme som tyndskid i store mængder).

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle nåede hjem i god behold, og vi var alle glade for, at se vores forældre, søskende og venner 

igen, selvom nogen (MIG!) godt kunne have stået på ski et par dage til.  

Helena-Céline 
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Test! 

Hvor fed er du? 

1) Hvor meget løber du om ugen? 

a) 0 meter b) 250 meter c) 1 km 

 

2) Hvor mange poser chips spiser du om dagen? 

a) 5 poser b) 2 poser c) ½ pose 
 

3) Hvordan kommer du hjem fra skole? 

a) flyver b) speedbåd c) hinker på 3 ben 
 

4) Hvad spiser du til aftensmad hver dag? 

a) Mc Donalds b) Pizza c) Sunset Boulevard  
 

5) Hvad er din dip til dine chips? 

a) Grisefedt b) smeltet chokolade c) Most løg og hvidløg 
 

6) Hvad laver du af sport? 

a) Går ud til limo’en b) løber til slikbutikken c) Cykler til biografen 
 

7) Hvad er din tøj størrelse? 

a) XXXXL x 100 b) XXL c) L 
 

Flest a’er Så er du nok død af fedme! 
Flest B’er Så har du serøst mad problemer! 

Flest C’er Wau en steg! 
 

4. klasse og deres lærer har svaret på spørgsmålene og vi må indrømme: WAU DE ER NOGLE 
LÆKRE STEGE! Her er resultatet for 4. klasse:  

A = 14% 
B = 0% 

C = 86%  
 

Hvad fik du?  
 

Ps. HUSK at denne test kun er for sjov! :P 

Masha, Louise V., Cæcilie og Mona 
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Referat af ordinær generalforsamling på Herlev Privatskole  

Onsdag den 23. marts 2011  
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

4. Indkomne forslag 

5. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til orientering 

6. Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår efter indstilling fra 

bestyrelsen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

9. Beretning fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole 

10. Eventuelt 

 
 
1 .   Valg af dirigent 

 
På indstilling fra bestyrelsen blev Ulla Wulff Kjær valg til dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 

 
 
2 .   Bestyrelsen aflægger beretning  

 
Skolebestyrelsens formand, Inge Sørensen, henviste til den skriftlige beretning, som kan læses i årsrapporten, der på 
forhånd er udsendt elektronisk til alle forældre. Derefter gik hun over til sin mundtlige beretning. 
 
Indledningsvis roste Inge Sørensen skolens lærere for en flot og fleksibel indsats i det forgangne år. Tre lærere har 
været på barsel, og flere medarbejdere har i den forbindelse taget en ekstra tørn, så eleverne har fået størst mulig 
stabilitet og tryghed i den givne situation.  
 
Formanden rettede også en tak til de mange forældre, der i dagligdagen bakker op om skolen og dens aktiviteter, 
ligesom hun takkede Forældreforeningen for dens initiativer i 2010 – herunder skolefesten i februar og basaren i 
september – som er til stor glæde for både elever og forældre. 
 
Der har i 2010 været et højt aktivitetsniveau på Herlev Privatskole, hvor der fortsat har været arbejdet med bl.a. trivsel og 
adfærd som fokusområder. Der er ligeledes foretaget en række forbedringer, så de fysiske rammer er i orden, ligesom 
der er taget hul på første etape af it-strategien. Det indebærer blandt andet, at der i 2010 blev etableret en ’elektronisk 
motorvej’, så der nu er adgang til trådløst netværk for både lærere og elever på hele skolen. Derudover har skolen købt 
sit første Active Board – en interaktiv tavle – som er sat op i fysiklokalet.  
 
Undervisningsministeriet er begyndt at stille krav til, at skolen evaluerer sine overordnede målsætninger. På Herlev 
Privatskole er målsætningen, at skolen skal have et trygt harmonisk miljø med fokus på god opførsel og adfærd samt en 
høj grad af faglighed. 
 
Fagligheden kan blandt andet måles på karaktergennemsnittet. Karaktererne fra årsprøverne i 2010 på alle landets 
grundskoler blev kort før generalforsamlingen offentliggjort. De viser, at Herlev Privatskole lå på et karaktergennemsnit 
på 8,4 efter den nye skala (svarer til 9,1 på 13-skalaen), hvilket er et meget, meget flot niveau. 
 
Den høje faglighed fremgik også af en undersøgelse af undervisningseffekten, som Cepos offentliggjorde i 2010. 
Undervisningseffekten viser, hvordan karaktergennemsnittet ligger i forhold til det forventede niveau, når man 
sammenligner med parametre som elevernes sociale baggrund mv. Undersøgelsen er baseret på resultaterne i en  
5-årig periode fra 2003-2007 og placerer Herlev Privatskole som nummer fire blandt samtlige landets skoler. 
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Hvad angår målsætningen om et harmonisk miljø med fokus på god adfærd, har skolen i 2010 for første gang lavet en 
spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene i forskoleklassen og 9. klasse om deres syn på sagen. Der var generelt en 
meget høj grad af tilfredshed, men desværre var svarprocenten ikke helt tilfredsstillende. Skolebestyrelsen har derfor 
drøftet forskellige tiltag, som kan øge antallet af tilbagemeldinger ved lignende undersøgelser i fremtiden. 
 
Trivslen blandt medarbejderne er ligeledes blevet undersøgt, og arbejdspladsvurderingen viser, at der også blandt 
medarbejderne er stor tilfredshed med at være på Herlev Privatskole. 
 
Overordnet set kan skolebestyrelsen konstatere, at skolen har levet op til målsætningerne. 
 
Det er skolebestyrelsens vurdering, at det også fremover er vigtigt at have fokus på høj faglighed, et harmonisk miljø og 
generel udvikling af skolen. Derfor er det en udfordring, at statstilskuddet de kommende år falder svarende til en halv 
million kroner om året. Skolebestyrelsen har drøftet forskellige løsningsmuligheder for at indhente de manglende 
indtægter på anden vis.  
 
Forældrene fik i januar måned et orienteringsbrev om det faldende statstilskud. Brevet beskrev skolebestyrelsens 
overvejelser og arbejde med forskellige løsningsmodeller. Kort fortalt har der i skolebestyrelsen været enighed om, at en 
sparemodel med færre undervisningstimer, færre investeringer i undervisningsmaterialer mv. ikke er i overensstemmelse 
med skolens kernegrundlag. Skolebestyrelsen har også været enige om, at en kompenserende stigning i skolepengene 
– som ville nærme sig en fordobling – kunne betyde udmeldinger af skolen og mindske den fremtidige søgning til skolen. 
 
Løsningen er blevet en mere moderat stigning i skolepengene kombineret med at klassekvotienten øges fra 22 til 24 
elever i hver klasse. Løsningen er blevet til i tæt dialog med lærerkollegiet. Af de tre løsningsmodeller er det den 
foretrukne, og lærerne bakker op om, at modellen fortsat kan bevare en høj faglighed kombineret med en god trivsel og 
adfærd. Samtidig kan vi fastholde udviklingen af skolen – en del af den udvikling er it-strategien, hvor skolebestyrelsen 
har besluttet at investere i Active Boards til alle klasselokaler. 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen fra de fremmødte. 
 
 
3 .   Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

 
Skolebestyrelsens kasserer, Bo Dencker, gennemgik de økonomiske nøgletal fra årsregnskabet 2010. Herlev Privatskole 
kom ud af regnskabsåret 2010 med et underskud på 186.322 kroner, men havde budgetteret med et underskud på 
344.088 kroner. Det forbedrede resultat vedrører primært lønrefusioner og nogle investeringer i 2009, som har påvirket 
regnskabet i 2010 i positiv retning. 
 
Årsrapporten er revideret af BDO Scanrevision v/ Jens Rye, som igen i år har lavet en påtegning af årsregnskabet uden 
anmærkninger. Han vurderer, at skolens økonomi er kernesund, og at der hverken hovedposter eller individuelle poster, 
der vækker bekymring. Likviditeten er ligeledes tilfredsstillende. Jens Rye  har yderligere kommenteret over for 
bestyrelsen, at skolens administrative personale efter hans vurdering gør et rigtig flot arbejde. Årsrapporten blev 
efterfølgende godkendt på det seneste bestyrelsesmøde. 
 
Karin Andersen spurgte, hvordan statstilskuddet bliver beregnet. Kassereren kunne oplyse, at det bliver beregnet årlig på 
basis af det antal elever, der er indskrevet på skolen pr. 5. september. 
 
 
4 .   Indkomne forslag 

 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 
 
 
5 .   Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til orientering 

 
Bo Dencker fremlagde budgettet, som på forhånd var godkendt af skolebestyrelsen, til orientering. Budgettet for 2011 
fremgår af regnskabet, som er sendt til forældrene og budgetterer med et underskud, som på ingen måde truer skolens 
økonomi eller dræner likviditeten. 
 
På forespørgsel fra Per Lauritsen oplyste kassereren, at der er kalkuleret med 9 nye elever i indeværende regnskabsår, 
idet der kan være klasser, der ikke kan tilføres to nye elever fra starten af det kommende skoleår. 
 
 
6 .   Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår efter indstilling fra 
bestyrelsen 
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Bestyrelsen indstillede følgende satser for egenbetaling for 2010/11 med virkning fra 1. august 2011: 
• Skolepenge forhøjes fra 1.300 kr. til 1.475 kr. 
• SFO betaling forhøjes fra 925 kr. til 1.050 kr. 
 
Beløbene blev enstemmigt vedtaget. 
 
Torben Kring spurgte, hvordan ventelisterne ser ud til skolen, og hvordan man finder ud af, hvem der står forrest på 
ventelisten. Per Simonsen oplyste, at der er ventelister til samtlige klasser. Skolen har et princip om, søskendebørn 
prioriteres først. Derefter tilbydes elever plads på skolen i den rækkefælge, de er skrevet op. De eneste gange, hvor 
rækkefølgen på ventelisten fraviges, er i klasser, hvor der er en meget markant kønsfordeling.  
 
 
7 .   Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 
Inge Sørensen (barn i 4. og 6. klasse) blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Bestyrelsen foreslog valg af Klaus Blangsted-Jensen (barn i 3. klasse) og Søren Jacobsen (barn i 1. og 4. klasse). 
Begge blev valgt uden modkandidater. 
 
 
8 . Valg af bestyrelsessuppleanter          
 

Bestyrelsen foreslog valg af Anne Eidorff  (barn i 3. klasse) og Morten Brønnum-Carlsen (barn i 1. klasse).  
Begge blev valgt uden modkandidater. 
 
 
9 .   Beretning fra den tilsynsførende 

 
Per Simonsen læste beretningen op fra Niels Jørn Fogh, som er skolens tilsynsførende. Beretningen bringes i næste 
nummer af Kløverbladet. 
 
 
10 .   Eventuelt 

 
Torben Kring spurgte til støjniveauet ved stigningen i klassekvotienten fra 22 til 24 elever i hver klasse. Per Simonsen 
bekendtgjorde, at der ikke findes entydigt forskningsmateriale om emnet, men at flere af skolens medarbejdere har 
erfaring med klasser med højere elevtal. Den generelle opfattelse på skolen er, at det i højere grad er de elever, der er i 
klasserne, end selve antallet, der er afgørende. 
 
Torben Kring spurgte ligeledes til, hvilke krav skolen stiller til forældrene ved indskrivningssamtalen med Per Simonsen, 
og hvordan der bliver fulgt op, når eleverne er startet på skolen. Per Simonsen understregede, at skolen meget klart 
forsøger at redegøre for skolens retningslinjer ved indskrivningssamtalen, så forældrene ved, hvad de går ind til. Siden 
bliver der blandt andet fulgt op med en tæt kontakt og dialog med forældrene. Per Simonsen understregede, at man altid 
vil kunne finde tilfælde, som er på kanten med retningslinjerne præcis som de er beskrevet i Kløverbogen, da det handler 
om mennesker. Han understregede dog også, at skolen skarpt trukket op og i yderste konsekvens har mulighed for at 
sende elever ud af skolen. 
 

Referent: Britt Spangsberg 
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Amélie Poulain 

Le film Amélie Poulain est un film très différent avec l‟humour et 

l‟amour. Amélie choisit consacrer sa vie à aider d‟autres, mais il y a 

un garçon très spécial qui est le rêve d‟Amélie. 

Le film est très spécial. Il décrit un peu de la culture française, mais 

nous n‟aiment pas le film en général parce qu‟il est très bizarre. 

Amélie fait des choses très drôle, mais elle est bizarre aussi. 

Les acteurs sont très bien. On peut voir que c‟est un film 

professionnel, et l‟événement est très unique et réel. Nous ne pouvons 

pas recommander le film, mais si on aime le genre, peut-être on aime 

le film. 

 

 
Fait par Patrick Wedel Christensen et Christian Alexander Olsen. 

 

Commentaires: 

“Je trouve que le film Amélie  Poulain est trés marrant mais il est un peu bizarre. 

Amelie est une femme extraordinaire. “ - Henriette 

 

“Le film „‟Amélie Poulain‟‟ est très bon, mais il est aussi très étrange. Durant tout le film, il y a un 

humour singulier et drôle. Les acteurs jouent très convaincant, surtout Audrey Tautou, qui joue le 

rôle d‟Amélie. Il y a beaucoup des symboles pendant le film, et il ressemble à un conte d‟enfants. 

Ça à un bon effet. Le film „‟Amélie Poulain‟‟ est bon, jolie et original. Ça vaut la peine de voir ce 

film.” – Christian Dencker & Sofie 

 

”Le film est comme n‟aucun d‟autres films.” – Erik 

 

”Nous trouvons que le film est très ennuyeux et très etrange. A 

notre avis c‟est un film affreux, que nous ne pouvons pas 

recommender.”  
– Maria & Signe 

 

 

 

Die Da 
Gemacht von: Olivia und Isabella 

Wir haben in Deutsch ein Lied gehört, und wir finden das sehr spaß, und möchten es gern mit Euch 

teilen. Das Lied ist von der Gruppe, Die Fantastischen Vier geshrieben. Die da ist ein Hip Hop Lied 

und handelt von einem Mädchen, das auf ein Mal mit 

vielen verschiedenen Jungen geht - ohne dass die Jungen 

es wissen. Aber sie finden es aus, wenn sie sie plötzlich 

mit einem anderen Jungen sehen…  

 

http://www.youtube.com/watch?v=QG-zPgyQDD8 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QG-zPgyQDD8
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Hitlers Elite  
Der junge, schöne Friedrich bekommt ein Angebot von der Schule Napola. Trotz Friedrichs Vaters 

Widersprüche, beginnt Friedrich an der Schule. Aber die Schule ist alles andere, als das, was Friedrich erwartet 

hatte. Die Schule zieht den Schülern eine Gehirnwäsche unter, und die Schüler werden seelisch gebrochen. 

Einige können nicht den Druck bewältigen.   

 

 

 

Wir geben diesen Film fünf Sternen, weil wir den Film sehr interessant, spannend und unterhaltsam finden. Es 

ist ein Film, der sehr schnell einen gefangen hält, und man ist während den ganzen Film unterhalten. Man muss 

aber etwas Hintergrundwissen über den zweiten Weltkrieg und die Judenverfolgungen haben.   

Camilla und Sara 

 

Christiane F 
Christiane F ist ein guter Film! Der Film handelt von einem Mädchen, und sie heißt 

Christiane F. Sie wohnt in Berlin. Eines Abends geht sie mit einer Freundin in die 

Stadt. Sie betrinkt sich sehr und nimmt Drogen, weil Christiane neugierig ist. Ihr 

Missbrauch wird immer schlimmer, obwohl ihre Mutter versucht ihr zu helfen. 

Später wird es zu einem Missbrauch, weil sie einen Freund, der starken Drogen 

nimmt, bekommt… 

      

Von Caroline und Mie 
 

 

 

 

 

Et par gutter i 9. klasse har haft det sjovt med at omskrive Medinas sang ”Ensom”. Den bygger på et udtryk, de elsker at 

bruge: ”Er du helt ny?!” Man kunne måske også se det som en velkomstsang til alle de dejlige, nye elever, vi har fået på 

skolen den seneste tid?  
Helt ny!? 

Made by: Amir, Emil og Emil – Melodi: Ensom – Medina 

 

Siden du kom 

Har jeg tænkt på dine arme (omkring mig) 

Baby jeg fik 

Dig til at føle du var hjemmeeee 

For jeg vil kun tænke på dig! 

Og jeg vil ikke have nogen anden 

Ja, jeg forguder dig 

Men jeg kan ikke gå tilbage 

Synes du selv vi gjor det godt’ da du var helt ny? 

Synes du selv, vi gjor’ det godt? 

Hey baby, synes du selv vi gjor det godt’// da du kom ind? 

Synes du selv at det var flot? 

 

 

Er du helt NY!? 

Jeg håber du er HELT ny! 

BABY er du helt ny!? 

Jeg håber du er HELT NY! 

Yeah 

Helt ny… 

Helt ny… 

Helt ny… 

Baby er du helt ny? (uden mig) 

Baby (uden mig) er du helt ny? 

(Helt ny uden mig) 

Helt ny… 

Helt ny… 

Helt ny… (ohh) 
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2010 har været et spændende og travlt år i foreningen. 

Vi holdte en hyggelig Basar på skolen i efteråret, som gav et flot overskud. Overskuddet bruges til 

bl.a. afholdelse af skolefest og fastelavn.  

 

Vi har også forsøgt os med et juleskrabe- spil i år. Det er vores fornemmelse, at det blev rigtig godt 

modtaget, efter nogle år med Fjernbingo. 

 

Skolefesten med lotteri og flotte sponsorgaver blev endnu engang et tilløbsstykke, om end vi godt 

ved at maden skaber utilfredshed, hvilket også er et punkt forældreforeningen er opmærksom på. 

Maden fejlede til gengæld ikke noget til fastelavn, hvor børnene med stor succes fik servereret 

hjemmelavet pizza, juice og chokolade. 

 

Noget der ligger foreningen meget sinde, er at foreningen ikke skal give overskud. Vi har derfor 

besluttet årligt at give elevrådet 5000 kroner til deres rådighed. De nye fodboldmål og bolde er 

delvist betalt af foreningen. Ligeledes har skolen ønsket nyt optage -og lydudstyr, som 

forældreforeningen har betalt halvdelen af. 

 

Sidst men ikke mindst, står der nu på skolen en popcorn maskine, som man frit kan låne til 

arrangementer på skolen. 

 

Hvis der skulle være nogen forældre som ønsker at deltage i foreningens arbejde, er I meget 

velkomne. 

 

God sommer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERLEV PRIVATSKOLES FORÆLDREFORENING er en frivillig, uafhængig forening, hvis primære fokus er børnenes trivsel på tværs 
af klassetrin. Foreningen tager hvert år initiativ til en række sociale aktiviteter til glæde for skolens elever. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


