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Jeg tænker med varme tilbage på endnu et skoleår, fyldt med hektisk aktivitet, glad og 

livsbekræftende børnelatter, skuffelser og sejre, grå hverdag og strålende solskin – et skoleår fuld af 

modsætninger, som livet er det i almindelighed – og som livet er det her på Herlev Privatskole. 

 

Lykkeligvis kan jeg endnu en gang konstatere, at de positive øjeblikke, glæderne, sejrene m.m. 

langt, langt, langt overskygger de sjældne stunder, hvor vores børn og vores personale tænker, at 

livet kan være lidt udfordrende og besværligt. 

 

Et af skoleårets indsatsområder har som bekendt netop været at fokusere på adfærd og trivsel på 

skolen – et indsatsområde af stor og grundlæggende betydning. 

 

Vi kan lykkeligvis konstatere, at det har været godt, positivt og vigtigt at arbejde ekstraordinært 

med disse begreber og har da derfor også besluttet at fortsætte arbejdet i næste skoleår, hvor 

elevernes adfærd og trivsel igen bliver fokuspunktet. 

 

Til inspiration for dette arbejde har lærerkollegiet i år blandet andet udarbejdet et stort 

trivselskatalog, som fremover løbende vil blive revideret og er tænkt som en inspirationskilde til 

alle ansatte i vores vigtige arbejde med at fastholde og udvikle Herlev Privatskole. 

 

Vi vil se frem til det fortsatte arbejde med stor glæde i forventningen om, at alle gode kræfter på 

skolen; såvel forældre, elever som ansatte også i næste skoleår arbejder konstruktivt og positivt 

sammen om at bevare og udvikle Herlev Privatskole som den rare, trygge, boglige og 

veldisciplinerede skole og arbejdsplads, den er kendt for at være. 

 

På det personlige plan vil jeg gerne takke alle på og omkring Skolen for en dejlig og 

varm markering af såvel mit 25 års jubilæum på H.P. samt min 60 års fødselsdag, som begge fandt 

sted i det forgangne skoleår. 

 

Jeg var meget glad for og rørt over de tiltag, der blev etableret for at markere mine mærkedage og 

blev endnu en gang bekræftet i, hvor dejlig en skole vi alle sammen er tilknyttet – og jeg ser frem til 

gode år fremover med det fortsatte arbejde på og for Herlev Privatskole. 

 

Apropos det mere fremadrettede vil vi efter sommerferien vende tilbage med en beskrivelse af en 

lidt fastere struktur på vores lektiecafétilbud, som gerne skulle udvikle lektiecaféordningen endnu 

en tand; mere herom på forældremøderne og i en særskilt augustskrivelse fra min hånd. 

 

På det IT- mæssige  område er vi nu nået til, at der er behov for, at eleverne fra og 

med 6. klasse medbringer egen, forældrebetalt bærbar computer hver dag i undervisningen – men 

dette sker først pr. d. 1. august 2017; mere herom på forældremøderne og i en særskilt 

augustskrivelse. 

 

Til slut et stort og hjerteligt til lykke til vores dejlige 9. klasse, som igen i år er 

kommet fint igennem eksamen. 

 

 

En stor tak til vores to årsvikarer, Maria og Mark, som har ydet en flot indsats for skolen og 

SFO`en. 
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Et rungende og velment held og lykke til såvel 9. klasse som årsvikarerne, som nu alle går videre i 

uddannelsessystemet, og til allersidst en varm tak til alle I pragtfulde børn, alle I positive og 

opbakkende forældre og til alle I – mine dejlige, engagerede og dygtige kolleger, som igen i år har 

ydet en formidabel indsats. 

 

I ønskes alle en rigtig god, solrig og afslappet sommerferie. 

 

Per Simonsen 

Privatskoleleder 

 

 

 

 

 

Scan kode og læs mere om grøn 

energi på Herlev Elektrikerens 

hjemmeside! 
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Så er endnu et skoleår snart gået, og vi kan se frem til en dejlig sommerferie, og vi i 

Forældreforeningen kan se tilbage på et fantastisk skoleår med masser af aktiviteter.  

 

I starten af skoleåret havde vi glæde af at afholde basar. Det var en rigtig dejlig dag med mange 

glade børn og forældre. Det var dejligt, at der var så stort et engagement fra jer forældre. Vi takker 

mange gange for jeres hjælp med at komme med ting til boderne samt sponsorgaver til de 3 

skattekister.  

Basaren gav også er rekord højt overskud på omkring kr. 60.000. Vi takker endnu engang.  

 

I februar måned havde vi det årlige fastelavnsarrangement. I år var det fra 0. – 4. klasse. Endnu 

engang var det nogle rigtige flotte udklædte børn og voksne. Det er så dejligt at se, at både elever og 

lærer går så meget op i arrangementet. Menuen lød igen på pizza med stænger af gulerødder og 

agurker og en juice, hvilket var noget børnene satte pris på. Der var også præmie til bedst udklædte 

og slutteligt fik børnene et stykke chokolade. 

 

Den årlige skolefest, som er Forældreforeningens største arrangement, blev holdt den sidste lørdag i 

februar måned, og igen i år var det en succes. Der har i de sidste par år været en dejlig stor 

tilslutning til festen, og i år kom vi op på 551 spisende gæster, hvilket er det højeste antal, vi har 

været.  Det er vi rigtig glade for og tager det som et udtryk for, at festen og dets indhold, er noget 

alle med tilknytning til HP støtter op om. Vi håber, at den store interesse for skolefesten vil 

fortsætte mange år endnu. 

Vi skylder derfor også en stor tak til de mange frivillige hjælpere, som mødte op på festdagen, og 

hjalp med at sætte borde op og gå til hånde med alt det der kræves, for at der kan blive dækket flot 

op til så mange mennesker.  

 

I april måned opfyldte Forældreforeningen de ønsker, som klasserne havde indgivet, i form af 

diverse legetøj. Der var alt fra bolde, sjippetove, kridt til picnic tæpper, puder m.v. Gaverne blev 

givet til klasserne 0.-8. Det bragte stor glæde i de forskellige klasser, dog var glæden størst at se i de 

mindre klasser.   

 

Rent økonomisk er vi afhængige af, at så mange familier som muligt støtter HP’s Forældreforening.  

Den økonomiske støtte er bl.a. med til at muliggøre de arrangementer og fester, som vi arrangerer 

til glæde for skolens elever på tværs af alle klassetrinene, lærer og ikke mindst forældre. Derudover 

vil vi også gerne stadig kunne glæder børnene med noget nyt lejetøj ind i mellem.  

Selvom kontingentbetalingen er frivillig, vil vi gerne opfordrer alle til at støtte op omkring 

Forældreforeningen, uanset om man har børn i små eller store klasser, da pengene går ubeskåret til 

jeres børn. De store klasser har også glæde af Forældreforeningen i form af tilskud til udlandsturer, 

tilskud til køb af PC samt skolefesten.  

Kontingentet er kr. 150,00 pr. familie. Man kan enten indbetale på Arbejdernes Landsbank, 

konto 5341 0000245514 eller via MobilePay. Nummeret er 42 83 13 80 – I må meget gerne skrive 

barnets navn + klasse i reference. 

 

Det er dejligt, at der fortsat er interesse for at hjælpe med foreningsarbejdet og husk, at vi altid kan 

bruge flere hjælpende hænder, hoveder og gode idéer.  

Skulle dette have vakt din interesse, er du velkommen til at kigge på vores hjemmeside 

www.hpff.dk, hvor der også står lidt om hvem vi er, hvad vi laver osv.  

 

http://www.hpff.dk/


Forældreforeningen  KLØVERBLADET 

 

  6 
 

Slutteligt har vi også måtte sige farvel til Charlotte Dohn og Christine Wengel. Vi vil sige dem 

begge tusind tak for deres store arbejde og engagement de har lagt i Forældreforeningen.  

 

Rigtig god sommer til jer alle. 

 

På vegne af Forældreforeningen 

 

Charlotte Lollike 

Formand 

  

 

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

2022 er alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

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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1. klasse har fortalt, hvordan det er at gå i 1. klasse og om, hvad de har oplevet. 

 

Laura T: Hytteturen var sjov også svævebanen. 

Sofie: Jeg kan bedst lide at være på hyttetur. Det var rigtig hyggeligt. 

Jakob: Jeg synes, at det er sjovt at spille stikbold 

Joel: Jeg kan bedst lide at spille fodbold og stikbold 

Victoria: Jeg synes, at det er dejligt at få mange venner og spille stikbold. 

Maria V: Hytteturen var god, og jeg synes, at det var sjovt at lege med alle mine venner og få en 

masse slik. 

Louise: Jeg kan godt lide at være sammen med min klasse. 

Christine: Det var sjovt at klatre på legestativet og lege med mine venner. 

Iben: Jeg synes, at svævebanen var sjov, og mens de andre svævede, snakkede vi sammen. 

Johannes: Jeg synes, det er sjovt at spille alle slags boldspil på Skolen. 

Anne: Det er sjovt at være på hyttetur og have fælleslege og prøve svævebanen. 

Laura L: At spille fodbold på Skolen sammen med mine venner. Jeg fik også slået en rokketand ud, 

fordi jeg blev ramt af en bold i hovedet. 

Sebastian: Det var fedt at lege med mine venner på hytteturen. 

Mohamad: Jeg kan lide alle boldspil på nær langbold. 

Jack: Jeg kan godt lide at lege med mine venner, og det var sjovt at være på hyttetur. 

Peter: Jeg kan lide alt ved at gå i 1. klasse. 
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Storm: Det var hyggeligt at spille alle slags spil på hytteturen. 

Maria G: Jeg havde glædet mig til at være på værelserne på hytteturen. 

Frida: Jeg kan lide næsten alt i 1. klasse, mest hytteturen og karameldag. 

Bertram: Det var sjovt at spille I-pad på hytteturen sammen med mine venner. 

Rasmus: Jeg Kunne godt lide karameldag. 

 

 

 

Alma: En dag fandt en fugleunge ude i skolegården og hjalp den op i reden igen. 

Kushan: at være i skoven, hytteturen, pynte Skolens juletræ og spille stikbold. 

Hammad: Det var sjovt at spille spil på I-paden på hytteturen og lege på svævebanen. Det var også 

sjovt at lege pokemonlege, spille stikbold og tale med sine kammerater om alle mulige ting.
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I 2. klasse laver vi regnehistorier. 

Og vi syntes det er sjovt. 

I regnehistorier skal man lave en historie fx Søren købte 10 is og spiste 6 hvor mange havde han 

tilbage? 

Så får man et stykke papir hvor man skal skrive hvad det vigtige og hvad der ikke er vigtigt så skal 

man skrive sit huskeord og så skal man skrive hvordan man regner det ud? Og så hvad det giver. 

Skrevet af: Elias og Christopher  
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I 2.KL laver vi regnehistorier. 

Vi synes det er sjovt og hyggeligt. 

Vi laver fx Søren har 23 kaniner i haven ræven spiste 8 af dem hvor mange er der så tilbage? 

Man får et kopiark til regnehistorien. Først skal man finde de vigtige ting. Og så skal vi finde de 

ting der ikke er vigtige. Og så skal vi finde huskeord.  

Så skal vi regne ud hvor mange der er tilbage. Resultatet skriver vi nederst. 

Skrevet af: Isabella. J. og Filippa. 
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Hytteturen 
Af Sofus K., Mads M., Mueez og Elias 

Mandag d. 9. maj til onsdag d. 11. maj, var vi på hyttetur i Helsingør Vandrehjem. Der var god 

mad, og vi var på Kronborg den første dag. Det var godt vejr, og for tredje gang på 30 år var der en 

pukkelhval i Øresund. Nogle af os 

var i ”Den Søde Tand” og Tiger, 

mens nogle andre af os gik i 

skoven, eller spillede fodbold på 

en græsplæne, der lå tæt på 

vandrehjemmet. Vandrehjemmet 

lå lige ud til Øresund, så vi måtte 

en gang imellem soppe eller lege 

på de store sten, som lå lidt ude i 

vandet. Når man stod på 

Kronborg, var der en virkelig god 

udsigt over til Sverige. På 

vandrehjemmet var der mange 

andre klasser fra andre skoler. 

Der var også en klasse fra en 

international skole. Det var alt i 

alt en rigtig god hyttetur. 

 

 

Afslutning i SFO – på bakken 
Af Nikoline, Sophie, Sara og Ida 

Da vi skulle holde afslutning i SFO skulle vi danse en sjov dans med Nina. Vi havde det rigtig sjovt 

sammen. Da vi kom ud fra lektieklubben stod hele SFO’en og lavede en bro, som vi skulle gå 

under, og vi fik saltstænger. Det smagte rigtig godt. 
Om mandagen skulle vi på bakken til klokken halv otte om aftenen. På bakken på fik vi meget slik. 

Vi prøvede mange sjove 

forlystelser som f.eks. den 

store rutsjebane, Ulven, 

Kænguruen, ”De vilde 

mus” og mange andre 

sjove ting. Vi havde en 

rigtig god gruppe, som var 

Sara, Sophie, Asger, Mads 

H, Elias og Ida. Vi 

hyggede os rigtig meget 

alle sammen. 
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Klubben 
Af Mads H., Frederik, Jacob, Laust, Bjørn og Mathias 

Klubben er meget god. Der er mange ting at 

lave, f.eks. slik og bage. Der er mulighed for 

at spille pc og fodbold indenfor. I 

besøgsdagene fik vi lov til at lave romkugler 

og andre sjove ting i køkkenet. Der er også 

en legeplads og mange andre ting. Man kan 

få en masse gode ting i madbaren. Du kan 

blandt andet få pasta med skinke eller boller 

med smør. Der er et pc-rum. Der kan man 

både spille Minecraft, Cs-Go og du kan også 

spille Online spil som Sliter.io. Men der er 

også en masse bøller. Den værste er Julian. 

Men han går ud næste år. Efter skolen tager 

nogle bussen, og nogle cykler til klubben. 

Når man er kommet ned i klubben, skal 

man huske at skrive sig ind. Nogle 

gange møder man barndomsvenner, og 

man kan også få en masse nye venner. I 

klubben må man bruge mobiler, men 

det må man ikke SFO'en. Hver onsdag 

kan man finde en lille papirtrold, og 

hvis man finder den, får man en gratis 

is. Man kan også nogen gange vinde en 

is, hvis man vinder i fodbold eller i 

Minecraftkampen. 

 

 

 

SFO-afslutning 
Af Asger, Mikkel og Sophus F. 

Vi kom til Bakken og spiste noget MEGA god mad. Vi prøvede masser af ting. Vi fik MEGA! 

meget slik og havde en Super god tur. Men den var langt fra slut. Vi var i tre grupper, og vi havde 

det alle sjovt. Nogle blev MEGA våde af en vandbane, hvor man var i en træstamme og blev rigtig 

våd. Næsten alle prøvede spøgelsestoget. Det var en god tur, og alle hyggede sig SUPER meget. Vi 

kom hjem til SFO og fik chips og saftevand. Så var der hockeykamp: tredje VS SFO voksne. Vi 

vandt 10-9. 
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Hyttetur 

Af Dian, Maja og Dua 

Da vi var på hyttetur, var vi 

sammen med Ilene og 

Kenneth. Vi kørte derop i 

forskellige biler. Da vi kom 

derop, gik nogen af os ned 

på stranden for at bade. 

Andre gik hen for at spille 

fodbold og lave gymnastik. 

Så fik vi vores værelser, og 

vi begyndte at pakke ud og 

spise frokost. Efter vi 

havde spist, skulle vi 

samles og gå til Kronborg 

slot. Vi aftalte, at vi alle 

sammen måtte have 100 

kroner med til souvenirs på 

Kronborg slot. Efter vi 

havde været på Kronborg slot, fandt vi en Tigerbutik, hvor vi købte slik og andre ting. Da vi kom 

hjem, skulle vi spise aftensmad på restauranten. Efter det fik vi lov til at spise vores slik.  

Næste dag, efter morgenmaden, tog nogen af os hen i den store skov ved siden af fodboldbanerne. 

Efter det var vi også i byen, og der fandt vi en Tigerbutik, og der købte vi meget slik. Klokken atten 

skulle vi på restaurant og spise aftensmad. Vi fik lov til at sidde på vores værelser og hygge og 

spille på mobiler og iPads. Da vi skulle sove kom Ilene ind og puttede os og sagde godnat til os alle 

sammen. 

Næste dag skulle vi rydde op og pakke alle vores ting sammen. Lidt efter skulle vi samles ude ved 

bilerne. Vi blev hentet af de forskellige biler igen og kom hjem og så alle vores forældre. Det var 

den bedste hyttetur. 
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ZOO 

Af Olivia, Arina og Andrea 

Så blev det endelig skolens fødselsdag. Det betød at vi skulle i zoo. Men inden vi skulle af sted 

skulle vi spise morgenmad med femte klasse. De havde taget morgenmad med så der blev en stor 

mogenmadsbuffet. Inden vi tog 

af sted legede vi nogle lege 

med femte klasse. Så var det 

endeligblevet tid til at tage i 

zoo, og fik slikposer. Det var 

en lang tur til zoo, men da vi 

endelig kom fremstod vi i en 

lang kø. Så kom vi ind i zoo 

og vi fandt vores grupper. Vi 

gik sammen med vores 

venskabsvenner. Så fik vi lov 

til at gå rundt med vores 

gruppe. Vi nåede næsten alle 

dyrene inden vi skulle spise 

undtagen børnezoo . Der gik 

vi hen efter maden. Da vi 

kom hen i børnezoo var der to 

der to piger der løb ind i labyrinten og Andrea var nødt til at løbe ind og hente dem. Efter hun havde 

fundet dem gik vi hen og så på heste og geder. Så gik vi hen og så på savannens dyr. Vi havde haft 

en lang dag og vi var alle sammen trætte. Vores venskabsvenner var så trætte at vi blev nødt til at 

bære deres tasker. Så gik vi hen og købte slik og så tog vi bussen hjem og gik på weekend. Sådan 

gik den dag. 
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Snapshots fra dagligdagen i SFO 
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Så er vi klar til 1. klasse…. Fra yt til nyt…. 

Ren magi i Hyggeren Træværksted i det fri 

Ren hygge Jeg har den flotteste blomst med. 

Vi ruster os til fremtiden Hvordan kommer jeg hjem i dag… 
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Herlev den 30. marts 2016 

 

Rapport fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole marts 2016 
 

Siden antikken betyder en svanesang, at man har afsluttet et virke inden for et bestemt felt. Med den 

definition må denne rapport så være den tilsynsførendes svanesang. Derfor vil rapporten også være 

lidt anderledes end den plejer. Det håber jeg, I bærer over med. 

 

Første vers i svanesangen skal være en stor tak for alle de år, hvor jeg har fået lov til at følge livet 

på Herlev Privatskole. Der er sket rigtig meget, siden jeg i 1988 som en yngre præst i Lindehøj sogn 

fik kontakt med Herlev Privatskole. Hvis min gamle kalender ellers husker rigtigt, havde jeg den 

første julegudstjeneste sammen med Herlev Privatskole fredag den 17. december 1992. Før den tid 

havde jeg glæden af at besøge skolen sammen med spændende musikere og gæstelærere fra USA 

og Syd Afrika. 

 

Det er blevet til mange besøg på skolen i årenes løb. Jeg har lyst til at sige, at jeg altid har følt mig 

velkommen på skolen. Både når jeg kom som sognepræst og senere i egenskab af tilsynsførende.  

 

Der er også sket meget på skolen. Nye bygninger er skudt op. Gamle tavler er blevet skiftet ud med 

Smartboards. Eller Activeboards som I vist kalder dem. Skolegården er blevet opgraderet med 

diverse legeredskaber og en kunstgræsbane, der giver mulighed for at sparke til en fodbold året 

rundt.  

 

Herlev Privatskole er en meget søgt skole. Der går rygter om, at man skal være født i begyndelsen 

af året, hvis man skal gøre sig håb om at komme til at gå på skolen. Der kræves virkelig rettidig 

omhu, hvis man vil ha’ sit barn til at gå på skolen!  

 

Jo, der er meget at glæde sig over. Hvilket I gør uden at forfalde til hovmod. På den anden side kan 

man ikke sige, I hviler på de berømte laurbær. Jeg mærker både hos ledelsen og lærerne en stadig 

lyst til at udvikle skolen.  

 

Jeg har netop læst Svend Brinkmanns bog ”Stå fast”. Her går psykologiprofessoren på sin egen 

direkte, karske og humoristiske facon i rette med tidens fokus på selvudvikling. Han taler om, at i 

dag handler det om at ha’ vinger, så man hurtigt kan flytte sig fra det ene sted til det andet. Man 

skal være omstillingsparat i det moderne, flydende samfund. Som modvægt slår han til lyd for, at 

det er af endnu større betydning at slå rødder og stå fast.  

 

Nu er Svend Brinkmanns bog ikke en ny Bibel. Men skulle jeg tænke Herlev Privatskole ind i det 

Brinkmannske univers, kan man vel godt sige, at Herlev Privatskole er bevidst om rødder og 

ståsted. Skolen ønsker at stå fast på, at hverdagen skal være præget af tryghed, god opførsel og 

faglighed. Jeg må på baggrund af de mange år sige, at disse værdier ikke blot er ord på et stykke 

papir, men fungerer som hverdagens pejlemærker. 

 

Samtidig er Herlev Privatskole faktisk også præget at vilje og mod til at afprøve nyt. Lad mig gi’ et 

eksempel. I forbindelse med et besøg i en dansktime i 1. klasse den 16. marts 2016 stødte jeg for 



Rapport fra tilsynsførende  KLØVERBLADET 

 

  23 
 

første gang på en øvelse, der skulle øge elevernes læsehastighed. Vi taler altså om første klasse! 

Men eleverne elskede det tydeligvis. I udgangspunktet var jeg kritisk. For hvad hjælper det, at man 

kan læse hurtigt, hvis det går ud over forståelsen og indlevelsen? Jeg fremførte senere på dagen 

mine betænkeligheder over for Per Simonsen. Han svarede, at det i dag er et krav, at man skal være 

i stand til at læse hurtigt i forbindelse med eksamen.   

Når vi nu er ved opøvelse i læsehastighed, glædede jeg mig i øvrigt over lærerens rosende ord om 

det gode samarbejde med Herlev Kommunes læsevejleder. Det skal ikke være nogen hemmelighed, 

at det igennem alle årene har ærgret mig, at Herlev Kommune har vist Herlev Privatskole så lidt 

interesse. Så hvis der på sigt kunne blødes lidt op på det, ville det være en glæde.  

 

Efter denne lange introduktion er det tid til nogle overordnede refleksioner på baggrund af mine to 

besøg på skolen som tilsynsførende.  

 

Mandag den 9. november 2015 overværede jeg 9. klasses fremlæggelse af deres projektopgaver. 

Denne gang havde jeg mulighed for at høre alle opgaverne. Temaet kredsede om, hvem eller hvad 

der påvirker os og præger vores valg og holdninger. 

 

Fire drenge havde valgt at udarbejde deres egen projektopgave. Alle pigerne arbejdede sammen i 

to- eller tremandsgrupper.  Tre drenge havde valgt at arbejde sammen om opgaven ”Sport og 

doping”. I en enkelt gruppe arbejdede en dreng og to piger sammen om opgaven ”Kønsroller”. Det 

må ha’ givet en spændende dynamik! Om ikke andet finder jeg det tankevækkende, at ikke mindre 

end fire drenge valgte at arbejde alene. Under alle omstændigheder er det efter min mening vigtigt, 

at der er frihed til at vælge den arbejdsform, som passer den enkelte elev. 

I lighed med tidligere år var niveauet højt. Det fremgår også af de karakterer, der blev givet. Det er 

tydeligt, at skolens elever er trænede i at stille sig frem og fremlægge et projekt eller en opgave for 

andre. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne med dengang, jeg selv gik i skole. Her var det 

sjældent, vi blev udfordret til at fremlægge noget for hele klassen.  

 

Jeg har gennem årene haft mange konfirmander fra Herlev Privatskole. Her bliver de bragt sammen 

med eleverne fra mange andre skoler. F.eks. i forbindelse med konfirmandlejren. Jeg har gjort den 

erfaring, at elever fra Herlev Privatskole ofte er blandt dem, der vover sig frem med et spørgsmål 

eller giver udtryk for en bestemt holdning. Jeg tror, frimodigheden til at ytre sig til dels hænger 

sammen med, at skolen op igennem klasserne opmuntrer eleverne til at stå frem og dele noget med 

klassen. 

 

Jeg vil ikke gå ind i de enkelte fremlæggelser. Blot vil jeg dele et spørgsmål med jer, som jeg 

tænker over, hver gang jeg lytter til projektopgaverne. Spørgsmålet lyder: ”Hvor kritiske kan man 

forvente, at eleverne er i 9. klasse?” Jeg tænker f.eks. på den projektopgave, der handlede om 

evolution. Opgaven sluttede med konklusionen: ”I dag er Darwins evolutionslære en del af os”. Det 

har eleven fuldstændig ret i. I mine egne kommentarer har jeg noteret, at der ikke blev stillet et 

eneste kritisk spørgsmål ved evolutionsteorien.  

 

I en opgave om kønsroller kom de tre dygtige piger ind på den periode, de definerede som 

”Bibeltiden”. Her bemærkede de blandt andet, at på den tid blev kvinden betragtet som ”mandens 

ejendom”. Bibelen blev skrevet over en periode på 1400 år. Ud fra mit kendskab til Bibelen vil jeg 

nok sige, at udsagnet trænger til at blive nuanceret en smule. For nu at formulere det diplomatisk. 

 

Jeg skal ikke nævne flere eksempler. Mit spørgsmål står stadig tilbage: ”Hvor kritiske kan man 
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forvente, at eleverne er i 9. klasse?” Når jeg har lyttet til en række projektopgaver, tænker jeg ofte 

på C. S. Lewis’ holdning til vores egen tid. Den kaldte han for ”kronologisk snobberi”. Lewis 

tænkte på, at vi altid mener, at det vi mener netop nu, er det bedste. Så i den forstand har eleven nok 

ret i, at evolutionslæren er blevet en del af os. Det hele bliver bedre og bedre. Og vi bliver klogere 

og klogere.  

Så enkelt er det naturligvis ikke. Hvilket også blev tydeligt i projektopgaverne, hvor vi fik oplyst, at 

20-25% af alle piger, har skadet sig selv. Et tal som tydeligt viser, at livet fortsat er fyldt med 

udfordringer. Eller vi hørte om sportsfolk, som lyver om deres doping for at vinde.  

 

Onsdag den 16. marts 2016 besøgte jeg fire klasser, spiste frokost med de involverede lærere, 

kiggede karakterblade og fik en samtale med skoleleder Per Simonsen. På baggrund af denne dag, 

vil jeg begrænse mig til tre overordnede iagttagelser. 

 

For det første var det både inspirerende og imponerende at opleve lysten til at lære nyt. Jeg har 

ofte i rapporterne bemærket, at børn i første klasse virkelig ønsker at lære. Men nysgerrigheden er 

ikke nødvendigvis et overstået kapitel, når man når til 5. klasse. Jeg oplevede nemlig en 5. klasse i 

engelsk, hvor elever holdt foredrag på engelsk for klassen. Efter foredragene blev der virkelig stillet 

mange spørgsmål. De spørgende ville vide mere! I den forbindelse var det også godt at opleve, 

hvordan læreren brugte sin viden til at kvalificere samtalen.  

 

For det andet var det godt at opleve lærernes engagement. Det gælder over hele linjen. Lærere på 

Herlev Privatskole oplever sikkert også livets sorger og glæder. Men på en eller anden måde formår 

de at lægge det til side, når de træder ind i klasselokalet. Det må være professionalisme. De er dog 

ikke professionelle på en kold og distancerede facon. Faktisk er det ganske velgørende at mærke 

lærernes personlige engagement. Som når historielæreren fortæller, hvordan hun oplever, at folks 

øjne stråler, når de taler om Tito og hans betydning for Jugoslavien.  

 

For det tredje bemærkede jeg endnu engang elevernes tryghed. For dem der har deres daglige gang 

på daglig på skolen, vil der naturligvis være mange flere nuancer. Det sker jo også, at elever holder 

op på Herlev Privatskole. Mit overordnede indtryk er dog helt klart, at eleverne trives. I både 4. 

klasse og 1. klasse blev der talt om ”trivselsdagen”. Jeg fik indtryk af, at man sidste år havde 

fokuseret på det helt nære. Altså elevernes egen trivsel på skolen. I år ville man rette fokus mod 

især syriske flygtninge og deres børn. Når der er oveskud til at vende sig ud ad, kan dette vel ses 

som et udtryk for, at det går så nogenlunde med den interne trivsel på skolen? 

 

Som bekendt er det en del af min opgave at se på karaktererne og på den måde sikre, at det faglige 

niveau på Herlev Privatskole svarer til niveauet i Folkeskolen. Jeg må på baggrund af 

karakterbladende endnu engang konkludere, at Herlev Privatskole til fulde lever op til det 

faglige niveau, der er på Danmarks folkeskoler. 

 

Som sagt er dette min sidste rapport. Jeg vil sige tak for den tillid, I har vist mig. Tak for mange 

gode, spændende og inspirerende timer på skolen. Tak til dig Per Simonsen for imødekommenhed, 

god planlægning og mange gode samtaler gennem årene. 

 

Jeg kan ikke tage æren for, at Herlev Privatskole i dag er en både tryg, spændende og veldrevet 

skole. Jeg har blot været fluen på væggen. Men jeg er glad for at aflevere en god skole til en anden 

tilsynsførende. Vedkommende vil sikkert se på skolen med andre og sikkert mere ”professionelle 
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øjne”. Men jeg er overbevist om, at den nye tilsynsførende også vil glæde sig over det, han eller hun 

ser på Herlev Privatskole. 

 

Tak for det hele. Og tak for den flotte kvalitets Parker kuglepen. Jeg vil tænke på Herlev 

Privatskole, når jeg bruger kuglepennen til at skrive bibelvers og personlige hilsener i 

konfirmandernes bibler. 

 

Med ønsket om Guds velsignelse over Herlev Privatskole 

 

Niels Jørn Fogh 
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4. klasse har i dansk arbejdet med Kim Fupz Aakesons forfatterskab. I den forbindelse har de læst 

uddrag af hans ordbog, og efterfølgende har de selv skrevet deres egen ordbog i samme stil som 

Kim Fupz Aakeson.  

 

God læselyst 

Susanne 

 

A 
Aspargesen karl  

(Og hans ejer) 

 Det var grundlovsdag, en hel 

normal dag i den lille by Herlev. 

Aspargesen karl var ude med sin 

ejer, som i øvrigt hed finn. De var til 

parade i køb-en-havn, hvor de så 

citroner og tomater og agurker og 

asparges og spinat, men nu gider jeg 

ikke nævne flere. Men der var jo 

også pølser og bøffer og 

koteletter. 

 

Finn tabte karl ned i afløbsrenden i 

køb-en-havn. Karl flød og flød og 

flød, altså han flød meget langt. 

Nede i afløbsrenden kom en rotte. 

Rotten hed konrad og han havde pels 

og snude og mund og alt det der. 

Konrad sagde pludselig:” hej du der” 

og tog karl op på skulderen og bar 

ham hjem til hans børn og kone, og 

alt hvad han nu havde. Men altså 

der sluttede Karls dage… 

 
AF kim aske og Fupz Laurits 
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B 
 

Benskinne 

 

Benskinner og slimhinder noget til fodbold og noget til langbold. 

Beskytte dit ben også på Svend, Alle er glade også en skade, farvel 

til hospitalet og hej til yndlingsholdet, Brøndby og FCK må op og 

stå, for der er ingen undskyldning på, at få dårlig benskinne på, 

benskinnen er god og undlader blod. 

 

Af Phillip og Valdemar 

 

 

 

 

 
Camping 

 

Camping er sjovt. Undtagen når der sker noget flovt. Som fx sætte sig i en hundelort, 
så alle stiger ud af bussen selv buschaufføren eller slå en prut når man giver en 

massage. Når men det her var altså en 

god campingtur.  
Jeg var på camping som jeg elsker 
og så stødte jeg ind i en pige. Det 
var kærlighed ved første blik. I 
hvert fald for mig. Hun råbte bare: 

”Se dig lige for spasser”. Jeg stod 

bare der og så på hendes smukke 

øjne.  

Hun vendte mig ryggen og hun 

svingede sit dejlige, bløde, blonde 

smukke hår lige midt i fjæset på 

mig. Af det her kan du se at 
camping er sjovt hvis blot der ikke 

sker noget flovt. 
 

Af Karoline og Louise 
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F 

Fantasi  

Fantasi er vigtigt for alle både store og små og tykke og tynde og voksne og børn og høje 

Det kan ikke flyve eller lyve, men det kan gi’ sorg og glæde, og være en kvæde. Fantasi 

er et begreb, som alle kan bruge, man kan drømme om alle ting i verden, men fantasi er 

den stærkeste drøm, som alle drømmer om. Man kan bruge fantasi til at lave eventyr og 

historier og fantastiske lege, og man kan rent faktisk osse bruge den til en tilsvarende 

ordbog som denne. 
 

Rent faktisk er den lavet af August 

og mig Zara 

 

  

Vi kender alle sammen grød. 

Babyer og børn og voksne og læger 

kan kun lide det med brød. 

Teenager er dem, der kun kan spise 

det med sukker, ellers er det dem der 

altid hugger. 

Vi kender alle sammen jordbærgrød.  

Det er det vi spiser med wienerbrød. 

Vi kan få jordbærgrød og pæregrød og hindbærgrød, men det skal helst være det dejlige bløde 

blåbærgrød. 

Vi laver det så den altid er rød, det er en dejlig farve til grød. 

De voksne drikker mjød, og børne de får stød. 

 

AF RYAN OG ANNA L.   
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 J Jordbær 

Skovjordbær er meget små, og dem kan man plante selv. 
Jordbær er gode, og man kan bruge dem til mode. 
De er søde, og man kan også bruge dem til fløde. 

De er rigtig små, og de kan næsten stå. 
Jordbær er flotte, og røde og grønne 

Og gode og saftige og pæne. 
Vi kender alle jordbær, 

Og alle elsker  
JORDBÆR! 

 
Af Clara og Leah 

 

N New York 

I New York er byen stor, og børnene går med deres mor. De elsker lune hotdogs med ketchup, og 

hunde i snor, og nogle elsker biler med funky farver og gule taxaer og børn med balloner og damer i 

frakker og mænd med jakker.  

Butikker og cafeer og tøj og buffeter med kager og lækre sager. Der er kendte personer med kapper 

og kroner. Der er piger med tasker og børn med masker, og der er tynde og tykke, og nogle der kan 

lide at bygge. De bygger skoler og syr kjoler. 

 I New York spiller de xylofon og taler meget i telefon i deres lejligheder, hvor de dovner den af 

med computer og mobiler og fingre der kilder. Der er også nogle, der arbejder hårdt og studere en 

hjort med hove i skove. 

Af Fatima og Mie 
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S                   Sort 
Sort er kedelig. Sort kan ingen da lide. Sort er mørkt. Sort er som en regnvejrssky. 

Sort som en flagermus, som en sort panter i et sort hul. 

Det korte af det lange er bare, at sort er som en brækket arm. 

En brækket arm er ikke god. Fuldstændig som sort.  

Sort er født i Mørkhøj. Du kan måske høre det på navnet.  

Sort rejser meget, faktisk alle steder er verden. 

Men den rejser mest ned til helvede, måske fordi den har en ven, som der hedder Mørk. 

Alligevel har alle folk sort tøj i skabet eller skuffen, og det er jo mærkeligt.   

 

 

Af Malaak og Annika 

T Træt 
Alle har brug for at sove, når man er træt. 

Vi kendte engang en dreng, der var så træt, 

at han kunne sove på et bræt, fordi han 

havde haft idræt og satte af på et 

springbræt. 

Da han kom hjem fra skole, lagde han sig 

på et gulvbræt, for nu var han skoletræt. 

Drengen havde grædt, for han var så træt, men heldigt for ham, havde hans mor lavet hans yndlings 

ret. Endelig kunne drengen sove. 

 

Af Emil og Allan 
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U Ugler.  
Ugler er cool. Ikke som de andre fugle. De bor i en hule. Lavet af træ. Fordi de har 

hele tiden diarre. De får hele tiden buler. Sådan gør ugler. De har store øjne. De 

her sætninger er ikke løgne. Deres hoveder kan dreje rundt. Det er slet ikke så 

sundt. De kan se alt lige fra gnavere og frakker til jakker og tusser og busser. Nogle 

synes, de er seje og andre synes, de er feje. Vidste du, at en Slagugle ikke vil skjule 

at den vil slå? Spurveuglen vil have alle de spurve, den kan få. Fordi sådan er 

ugler.   
 

Af Sine & Mathias R. 
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X xylofon 

Jeg spiller på en xylofon, 

i stedet for min telefon. 

Den lyder som en kanon, 

som bliver spillet af en grammofon. 

En dag blev den væk, 

men heldigvis fandt vi den i en sæk. 

Amalie spiller på en xylofon,  

mens Anna synger i en mikrofon,  

når Mia spiller badminton. 

Amalie flyver til Rom, 

mens vores mor spiser en champignon. 

Vi laver lige nogle seje stunts, 

du får 500 moms, 

som der vejer flere tons.  

Du spiller godt på en saxofon, 

og din far spiller godt på en metallofon.  

Vi rejser fra Danmark til New York, 

sammen med vores gode Teamwork.  

  

Lavet af Amalie og Anna S.  
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Gåder 
Af Amanda og Melina 

 
1. Jeg er høj, når jeg er ny, men lav når jeg er gammel, hvad er jeg? 

2. Hvad får du, hvis du stjæler en kalender? 

3. Hvad bliver højere når hovedet fjernes? 

4. Det vokser kun om vinteren, og det vokser oppe fra og ned, hvad er det? 

5. Hvad kalder man en heks ude i ørkenen? 

6. Hvorfor kan en mand som bor i England ikke blive begravet i Danmark? 

7. Kan du nævne tre dage i træk? Du må ikke bruge ordene: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, 

lørdag eller søndag 

8. Du er min søn, men jeg er ikke din far, hvem sagde det? 

9. Hvor mange dyr har jeg, hvis alle undtagen 3 er hunde, alle undtagen 3 er katte, alle undtagen 3 er 

grise og alle undtagen 3 er køer? 

10. Hvad giver det når du har 1000? 

Lægger 40 til 

Lægger 1000 til 

Lægger 30 til 

Lægger 1000 til 

Lægger 20 til 

Lægger 1000 til 

Og til sidst lægger 10 til  

11. Hvordan slår en blondine en orm ihjel? 

 
 
Svar: 1.= Et stearinlys  2.= 12 måneder  3.= En hovedpude  4.= En istap  5.= Sandwich  6.= Man må ikke begrave en levende person  7.= I går, i dag og i morgen  8.= Hans mor  9.= En 

af hver slags  10.= 4100  11.=  Hun begraver den levende 

 

 

 

 

 

Vidste du at  
1 vidste du at: ens øjne er lige store fra man bliver født til man dør 

2 vidste du at: et normalt stykke papir kan foldes mere end syv gange 

3 vidste du at: det er mere normalt at have en blå tandbørste end en rød 

4 vidste du at: honning bier har hår på øjnene  

5 vidste du at: støvet i et hjem består af døde hudceller 

6 vidste du at: hvis du spiser for mange gulerødder kan din hud blive hel orange  

7 vidste du at: din næse kan huske 50.000 lugte  

8 vidste du at: et menneske bruger ca. 57 plader toilet papir om dagen  

9 vidste du at: en violin består af 70 plader  

10 vidste du at: højre lunge tage mere luft end den venstre lunge                                         
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Ordlabyrint 
Emne: Mad 

 
P A S T A T B K Æ H P Å F T I L P K Æ P 

U I D U O R U G B R Ø D L O W F K Y G B 

T M J N C V R J T E L I Æ M Æ R T E R X 

K Y L L I N G M A J S D S A C I T R O N 

C Q U K L Æ E J X A E M K T Ø V G L Y M 

A B I A G U R K Ø B K N V F O K L M V R 

B R Ø D T N K Æ T U N L X E R Ø E Æ Z E 

E P Å Ø Y D P I Z Z A E G L F L U O Ø C 

 

Ord:                                                                                           Ordne kan vende  
PASTA                       ÆRTER                    ÆG 
CITRON                     PIZZA                      TOMAT                          
BRØD                         BURGER                   
MAJS                          RUGBRØD 
AGURK                       TUN 

KYLLING                    FLÆSK 
 
Lavet af Annika 

 

Pause siden 
Af: Sarah & Lea 

 

 
Ligegyldig info 
 
1. En Europæisk rulletrappe bevæger sig med 0,5 meter i sekundet. 
2. Hvert år er der 50000 forsøg på at hacke Pentagon. 
3. Elefanter er bange for bier og har et speciel udtryk for "Løb væk, bierne er vrede!" 
4. Mange tror at en regnorm bliver til flere, hvis de hakkes over - Dette er en myte 
5. En kamel kan drikke 100 l. vand på 10 minutter. 
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Lærerquiz 
 
Hvad er Annes livret? 

a) Lasagne  
b) Fisk 
c) Alt der indeholder sukker 

Hvad heder Kais kone? 
a) Susanne 
b) Charlotte 
c) Johanne 

Hvor mange børn har Ilene? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 

Hvor mange lære er ansat på skolen? 
a) 17 
b) 20 
c) 16 

Hvilken skostørrelse bruger Ilene? 
a) 37 

b) 40 

c) 39 

1=b 2=a 3=b 4=c 5=b 

 

 I lære hos billedskolen (RAKU) 
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Josephines sommerfugl 

Sarahs papmachéfigur 

Rolfs artikelillustration 

Rolfs gipsfigur 
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I skoleåret 2015/2016 blev der taget hul på et helt nyt kapitel for elevrådet på Herlev Privatskole. 

Der er formuleret helt nyt formål samt forretningsorden for elevrådet med virkning fra august 2015. 

I elevrådet arbejdes der med, at udvikle elevernes opfattelse af demokrati, i samspil med det arbejde 

der foregår i klasserne. Intentionen er, at eleverne bliver opmærksomme på -og ansvarsbevidste 

omkring deres andel i klassernes daglige liv og omgivelser.  

Et af formålene med elevrådet er, at fremme elevernes trivsel på skolen.  

På det første elevrådsmøde i dette skoleår, blev det drøftet, hvordan elevrådet kunne arbejde med 

dette års indsatsområde, som jo netop har været ”Trivsel og adfærd”.  

Eleverne kom med mange gode ideer, som der er arbejdet videre med i løbet af året, og nogle er 

allerede sat i værk: 

 Gamebooster/legepatrulje: 8 elever fra 5.-7. klasse har været på Gameboosterkursus i 

marts måned. De har efterfølgende oplært deres egen klasse i, hvordan man skal være 

gamebooster, således at de fremadrettet kan stå for nogle aktiviteter for forsk.-4. klasse i et 

fast frikvarter om ugen. 

 Klassedyst: Der arbejdes med en ide om, at afholde en klassedyst i frikvarterene, på tværs 

af klasserne. Der er blevet nedsat et udvalg i elevrådet, som vil lave et udkast til, hvordan en 

klassedyst kan afvikles.   

 Morgensamling på tværs af klasserne: For at styrke relationerne på tværs af klasserne, 

samles klasserne fremover på særlige mærkedage (motionsdag, Luciadag og skolens 

fødselsdag). Det er elevrådet der beslutter, hvad der i grove træk skal laves og hvilke klasser 

der skal være sammen.  

På skolens fødselsdag i april blev det afprøvet for første gang og overskriften for 

morgensamlingen var ”Fælles morgenmad og fysisk aktivitet”. Dette var en stor succes! 

 

 

 Samling for de ældste klasser: De ældste klasser ønsker at samles til eksempelvis en 

udefrakommende foredragsholder. Det kunne bl.a. være foredrag om sundhed, motivation 

eller lign. Der arbejdes videre med ideen.   

  

HURRA... SKOLENS FØDSELSDAG!!! 
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 Trivselsdag: Elevrådet blev taget med på råd, da dette års trivselsdagsudvalg skulle 

beslutte, hvilket overordnet tema, der skulle arbejdes med i år. 

 Julefest for de små: Elevrådet vil gerne genoptage en af skolens gamle traditioner, nemlig 

at afholde julefest for de små klasser (forsk.-3. kl.). Dette forsøges at gennemføres fra 

skoleår 2016/2017 

 

HURRA... HURRA... 

Gamebooster kursus Gamebooster kursus 
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Ved det sidste elevrådsmøde i år blev der valgt nye klasserepræsentanter samt formand og 

næstformand. Vi skal derfor sige TAK til alle de afgående klasserepræsentanter for deres indsats 

samt TAK til Louise og Kimia 9. klasse for deres store arbejde og makkerskab som formænd for 

elevrådet. 

Jeg glæder mig til at mødes med det nyvalgte elevråd til august, med Mie og Marcus fra kommende 

9. klasse i spidsen som henholdsvis formand og næstformand.   

God sommer til alle. 

 

Rikke Bohart Vincentz, lærerrepræsentant ved elevrådet 

 

 

 

  

De gamle rødder 2015/16 De nye rødder 2016/17 
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Gameboosters 
Af Marius og August 

 

Klokken 8:45 tog Marius og August fra 6. klasse, sammen med nogle elever fra 5., 7. og 8. til et 

kursus på Brøndbyvester Skole, hvor de skulle lærer, at blive Gameboosters (Nogle der sætter lege i 

gang).  

Da vi ankom til skolens sal, mødtes vi med elever fra andre skoler. Vi satte os i en stor rundkreds, og 

snakkede om, hvad vi skulle lave på dette kursus. Ham, der stod for kurset, lærte os om, hvad 

spillehjulet var, og hvad man kunne bruge det til. 

Efter vi havde fået en lille smule information om spillerhjulet, begyndte vi at lave nogle lege. Den 

første leg vi lavede, handlede om hvilke måder man kunne hilse på fremmede. Efter det begyndte vi 

at lege nogle lege, hvor man skulle bevæge sig. Første leg var meget kompliceret, da der var to hold, 

og der var flere måder at scorer på bl.a. fodboldmål, basketballkurv, og kegler, hvor man skulle lægge 

en tennisbold oven på.  Hvis man scorede, fik man ét point, men det var også lidt svært at holde styr 

på pointene. 

Efter den leg blev vi delt op i skoler, og så fik hver skole en leg, hvor de skulle bruge spillehjulet, og 

ændre i de oprindelige regler, f.eks. hvor man kunne score, hvilken bold man skulle bruge, og 

størrelsen på banen og antal spillere.  

Os fra Herlev Privatskole fik en leg, som var næsten det samme som Ultimate. Vi ændrede lidt i 

reglerne, så alle skulle røre frisbee’en, før man kunne score, og vi fik også ændret, så der var 3 mål 

(hullehop ringe), hvor én fra holdet skulle stå i ringen, og modtage frisbee’en for at få et point. 

Efter 45 minutter skulle vi vise de andre skoler, hvad legen handlede om, og hvilke nye regler legen 

havde fået. Derefter lavede vi en turnering, hvor hver skole havde to hold, hvor man dystede mod de 

andre. Vi legede legen i ca. 30 minutter, og så var det de andre skolers tid til at vise, hvilke lege de 

havde fået, og hvad de havde ændret i de lege. 

Da klokken var omkring 14, sluttede vi af ved at sætte os i en rundkreds, og lavede en lille opfølgning 

af, hvordan dagen havde været. Vi tog tilbage til Herlev Privatskole, og fik fri klokken 14.45.    

Det var en meget inspirerende dag, og vi syntes, at vi nu er blevet gode til at hjælpe andre elever i 

gang med gode lege. 

 

Skolens fødselsdag 
Af Abdul og Kian 

 

Vi startede med at møde i skole og sætte borde og stole, så der var plads til 4. -og 6. klasse. Vi hentede 

morgenbollerne og pandekagerne og tog dem med ned i klassen. Nogle af os havde lavet bacon og 

røræg, vi havde også købt juice, pålægschokolade og meget andet. 

Efter vi havde spist maden, havde vi lavet en quiz til 4. klasse. Der var forskellige spørgsmål rundt 

omkring i skolegården. 

Efter quizzen skulle vi op til morgensang og lave de forskellige hurraer, som ingen kan huske 

rækkefølgen på. 

Efter morgensang tog vi bussen til ZOO, og blev opdelt i hold. Vi fik et tidspunkt, hvor vi skulle 

mødes til sidst. I ZOO var der mange dyr og mange børn. Gederne i børnezoo var rigtig søde, fordi 

de lige havde fået babygeder. Hvis man gik hen til babygederne, begyndte de at spise ens jakke. Men 

de voksne geder var lidt voldelige. Efter man har været hos gederne, skal man vaske hænder ved den 

vask, der er ved buret.  

Løverne havde også fået nogle rigtig søde unger. Og derfor var der mange, som stod ovre ved løverne, 

så man kunne ikke rigtig komme forbi. Men efterhånden gik de fleste. De havde bygget et slags lille 

shelter, hvor de små unger kunne ligge. 
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Der var en elefant som dansede med benene i de store bure. Man kunne også blive malet i hovedet, 

men det var der ikke så mange, der blev. Der var to, der fik en ansigtsmaling.  

Der var ikke mange mennesker, men der var nok til, at man skulle stå i kø bare for at få en cola.  

Vi så en masse dyr, og træleoparden var et af dem. Vi beundrede dens flotte farver, og dens flotte 

mønster. Vi så dem ikke kravle i træer. Men vi så dem parre sig, og vi glæder os til at se en lille 

leopardunge, til næste sommer.  

Der var også en masse søløver, som lavede en masse tricks, for at få fisk. De hoppede gennem ringe, 

og greb bolde med deres næser. De kunne også gribe fisk i luften, og spise dem i samme øjeblik. De 

var meget talentfulde og kunne hoppe over to meter højt og lande på en sten, som var to meter høj. 

Da vi skulle tilbage tog vi busserne, med to klasser per bus. Da vi kom tilbage, fik vi direkte fri, og 

så var dagen over. 

 
Skitur 
Af næsten alle pigerne fra klassen 

 

Vi var i skole fredag 4/3. Vi fik fri kl. 12, og senere skulle vi mødes på Københavns Hovedbanegård 

kl. 15, hvor vi skulle med toget til Hamburg. Da alle var kommet, fandt vi vores pladser i toget og 

sagde farvel til vores forældre. Da vi var kommet til München, skulle vi skifte til nattog. Der var ikke 

så meget plads i toget. Efter nattoget skulle vi tage to andre toge og en bus op til vandrehjemmet. Den 

første dag vi var der, skulle vi først have ski, skihjelm, skistave og skistøvler. Vi stod på ski den første 

dag i tre timer.  

Den næste dag stod vi på ski, og næsten alle var på den røde bakke og få på den blå bakke. Efter ski 

skulle vi til Wassewelt, det er et badeland, som lå tæt på vandrehjemmet. Der var ruchebaner, 

boblebad, og en udendørs pool. En dag da vi skulle stå på ski, skulle nogle på den sorte bakke. Der 

var et par styrt, men det var en sjov tur ned.  

Nogle af dagene skulle vi op på bjerget Flying Mozart. Vi kørte på Europas bedste røde bakke. Den 

anden dag, vi var på Flying Mozart, kørte vi med nogle baderinge i en Funpark. 

En af de sidste dage kørte vi ned af en lang rød bakke, ned til en overraskelse, som var en tur i 

bobslæde. På vandrehjemmet var der et sportsrum, hvor man kunne spille fodbold, basket, håndbold 

med mere. Ved siden af sportshallen var der et rum, hvor der var en trampolin og en klatrevæg. Der 

var også en minibiograf, hvor nogen af os så Pretty Little Liars. Til morgenmad fik vi boller, yoghurt, 

og müsli og frugt, til aftensmad fik vi en suppe, som var pandekagesuppe, tomatsuppe osv.. Vi fik en 

hovedret, som kunne være koteletter, og kyllingelår og kartofler eller pomfritter. Til dessert fik vi 

budding, en form for risengrød og cheesecake. Det var helt klart den bedste tur vi har haft sammen 

med klassen. 
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Referat af ordinær generalforsamling på Herlev Privatskole  

onsdag den 30. marts 2016  
 
 

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. Valg af ny tilsynsførende for Herlev Privatskole for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 

11. Eventuelt 

 

Referent: Britt Spangsberg 

 

 

 

1 .   Valg af dirigent 

 

På indstilling fra bestyrelsen blev Ulla Wulff Kjær valgt til dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 

 

 

2 .   Bestyrelsen aflægger beretning  

 

Bestyrelsesformand Inge Sørensen startede med at henvise til bestyrelsens skriftlige beretning for 2015. Den skriftlige 

beretning indeholder: 

 En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter 

 Redegørelse for skolens økonomiske udvikling 

 Skolens aktiviteter i 2015 

 Evaluering af skolen  

 Skolens forventninger til fremtiden. 

Årsberetningen kan læses i sit fulde omfang i årsrapporten, som bliver lagt på skolens hjemmeside og trykkes i 

Kløverbladet, der udkommer til sommer. Derefter gik formanden over til sin mundtlige beretning. 

 

Inge Sørensen startede med at fremhæve den store basar i september måned, som både Forældreforeningen og skolen 

lagde et stort arbejde i. Der var flot fremmøde, og dagen genererede et stort overskud, som bliver brugt til 

Forældreforeningens arbejde til glæde for vores børn. 

 

Året bød også på et markant jubilæum, idet skoleleder Per Simonsen passerede 25 år på skolen. Per Simonsen 

ønskede at det blev holdt stille og roligt, men jubilæet ér blevet markeret internt, og vi har sagt tak for hans store indsats 

gennem årene. 
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Formanden fremhævede også skolens nye visuelle identitet, som blev designet og implementeret i det forgangne år. Det 

nye design har et mere moderne udtryk og afspejler i højere grad det, skolen står for i dag. Der er blevet brugt en del tid 

på designprocessen i bestyrelsen – ikke mindst hos Thomas Hjorth Jensen, der står bag designet. På skolens 

hjemmesiden kan man læse mere om de tanker, der ligger bag redesignet. 

 

Udvikling og udrulning af skolens it-strategi har været et vigtigt emne. Bestyrelsen har med tilfredshed konstateret, at 

målene på de enkelte klassetrin er nået. Derudover er der i 2015 indkøbt klassesæt-pc’er til 1. og 2. klasse samt iPads til 

forskolen. De netværksproblemer, der ind imellem har drillet i hverdagen, er nu løst. 

 

Ellers har bestyrelsen med tilfredshed konstateret, at alle øvrige beslutninger, der er truffet om udviklingstiltag er blevet 

fulgt og ser ud til at fungerer rigtig fint. 

 

Endelig fremhævede Inge Sørensen dagligdagen i SFO’en, hvor børnene er med til at vælge ture, spil og lege. Udover et 

godt miks af aktiviteter holder SFO’en traditioner som halloween-event, julefrokost og Sommer-OL i hævd. 

 

Undervisningsministeriet stiller krav om, at skolerne har en evalueringsplan, sætter mål og foretager evalueringer. På 

Herlev Privatskole er den overordnede målsætning, at vi har: 

 Et trygt harmonisk miljø 

 God opførsel og adfærd 

 Stor grad af faglighed 

Opfyldelsen heraf måles på forskellige indikatorer, og bestyrelsen kan konstatere, at Herlev Privatskole opnår rigtig fine 

resultater på karaktererne – både sammenlignet med andre privatskoler, folkeskolerne som helhed og skolerne i Herlev 

specifikt. 

 

Inge Sørensen understregede, at når det gælder god opførsel og adfærd, så har forældrene den største og vigtigste 

rolle, men det er også et stort fokusområde på skolen. Det samme er trivsel, og derfor er det glædeligt, at årets 

spørgeskemaundersøgelser blandt både medarbejdere og elever igen i år dokumenterer stor tilfredshed. 

 

Samlet set kan bestyrelsen konstatere, at skolen opnår sine mål og opnår dem rigtig flot. 

 

Inge Sørensen sluttede med, på bestyrelsens vegne, at rette en stor tak til skolens personale for en engageret indsats 

gennem hele året, og skoleledelsen for at være et fast holdepunkt, der leder skolen med overblik og entusiasme. Der 

blev også rettet tak til Forældreforeningen for deres store indsats og arrangementer, som er med til at styrke det sociale 

liv på skolen. Det er med til at gøre skolen til noget ganske særligt. Endelig rettede Inge Sørensen en tak til alle forældre 

for stor opbakning til skolen og dens aktiviteter. 

 

Formanden rundede af med at opsummere forventningerne til 2016. Målsætningen om et trygt harmonisk miljø, god 

opførsel og adfærd samt stor grad af faglighed fastholdes – og målet er at bevare det nuværende høje niveau. 

 

Bestyrelsen har igangsat en proces for udarbejdelse af en fremtidig økonomisk strategi, så vi også i fremtiden har en 

økonomisk bæredygtig skole med en sund og stabil økonomi. Derudover fortsætter implementeringen af tiltagene i 

forbindelse med skolereform og den nye arbejdstidsaftale, ligesom indsatsområdet ’trivsel og adfærd’ fra 2015 fastholdes 

i 2016. Endelig fremhævede Inge Sørensen det fortsatte arbejde med it-strategiens målsætninger og løbende fokus på 

nye mål og indsatser. 

 

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen. 
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3 .   Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

 

Skolebestyrelsens kasserer, Klaus Blangsted-Jensen, gennemgik de økonomiske nøgletal fra årsregnskabet 2015.  

 

Han startede dog med at oplyse, at skolen har fået ny revisor, Michael Søby, men fortsat benytter samme 

revisionsselskab, BDO Scanrevision. De har godkendt regnskabet uden anmærkninger. Revisionen har tillige 

konstateret, at skolens regnskab lever op til alle de krav, Undervisningsministeriet stiller. 

 

Klaus Blangsted-Jensen lagde ud med at konstatere, at vi endte med et underskud på 367.000 kroner i 2015. Beløbet er 

ikke alarmerende, idet det indeholder afskrivninger for omtrent 1,4 millioner kroner på investeringer, vi har foretaget 

tidligere år. Faktisk havde vi budgetteret med et underskud på 715.000 kroner, så skolen har brugt færre penge end 

forventet. 

 

Vi har dog generelt en konservativ tilgang til budgetlægningen og vil generelt gerne gardere os mod uforudsete udgifter. 

Kassereren fremhævede blandt andet, at vi i 2015 fik 11 millioner kroner i statstilskud. Ud af en samlet indtægtspost på 

16 millioner kroner er det en væsentlig andel. Vi er imidlertid ikke garanteret en fast og stabil indtægt fra staten ud i 

fremtiden. Fra politisk side kommer der varierende signaler, så det er vigtigt med en vis økonomisk stødpude, hvis der i 

fremtiden skulle ske markante ændringer. 

 

Udgifterne lå i 2015 nogenlunde på niveau med de foregående år, og der har ikke været større investeringer i det 

forgangne år. Bestyrelsen opererer med en 5-10-årig investeringsplan for at have overblik over, hvilke behov der er i 

udsigt. 

 

Skolens egenkapital lå ved udgangen af 2015 på 7,8 millioner, likviditeten er god, og der er udelukkende en kortfristet 

gæld. 

 

Samlet set kunne Klaus Blangsted-Jensen konkludere, at  skolens økonomi er sund og bliver styret på en kompetent 

måde af den daglige ledelse.  Årsrapporten blev da også godkendt af bestyrelsen på et møde den 14. marts 2016. 

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

 

 

4 .   Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

5 .   Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til orientering 

 

Klaus Blangsted-Jensen fremlagde til orientering budgettet for 2016, som er godkendt af bestyrelsen. Budgettet fremgår 

af årsregnskabet for 2015. 

 

Indtægterne er budgetteret på samme niveau som de foregående år.  
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Statstilskuddet, der tildeles som en procentsats af folkeskolens udgifter, oplyses først i foråret. Derudover er der i  

budgettet indregnet en regulering af skolepengene – forudsat godkendelse på generalforsamlingen. 

 

På udgiftssiden er vikarudgifterne en væsentlig variabel, ligesom vi heller ikke fra årets start kender den præcise stigning 

i undervisningsudgifterne, men budgettet har forsøgt at estimere størrelsen på den automatiske regulering, der kommer i 

forbindelse med overenskomsten senere på året. 

 

Samlet set er der budgetteret med et underskud på 700.000 kroner. Sammenholder man det med afskrivningerne på 1,4 

millioner kroner, er der budgetteret med et likvidt overskud på cirka 600.000 kroner, så der er råderum til at investere. 

Sammenholdt med den eksisterende likvide beholdning mener bestyrelsen, at skolen har en solid stødpude til at 

fastholde sin solide og sunde økonomi. 

 

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til budgettet. 

 

 

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

bestyrelsen 

 

Bestyrelsen indstillede følgende satser for egenbetaling med virkning fra 1. august 2016: 

 

 Skolepenge forhøjes fra 1.575 kr. til 1.600 kr. 

 SFO betaling forhøjes fra 1.175 kr. til 1.200 kr. 

 

Reguleringen af skolepengene blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

7 .   Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af: 

 

 Britt Spangsberg (barn i 8. klasse) 

 Nikolaj Kreisby-Pedersen (barn i 6. og 9. klasse) 

 

Begge blev valgt for en to-årig periode uden modkandidater. 

 

Bestyrelsen foreslog endvidere nyvalg af: 

 

 Thomas Hjort Jensen (barn i 2. klasse) 

 

Thomas Hjort Jensen, der hidtil har siddet som suppleant i bestyrelsen, blev valgt uden modkandidater. Han blev valgt 

for ét år, idet han træder ind midt i en valgperiode i stedet for Inge Sørensen. Hun udtræder af bestyrelsen, fordi hendes 

yngste barn til sommer går ud af 9. klasse. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: 

 

Formand:   Britt Spangsberg 

Næstformand:   Nikolaj Kreisby-Pedersen 
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Sekretær:  Thomas Hjort Jensen 

Kasserer:  Klaus Blangsted-Jensen 

Mening medlem: Søren Jacobsen 

 

 

8 . Valg af bestyrelsessuppleanter          

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Tange Jensen (barn i 1. klasse) og nyvalg af Tine Forst (barn i 1. klasse). 

 

Begge blev valgt uden modkandidater for ét år. 

 

 

9 .   Beretning fra den tilsynsførende 

 

Per Simonsen læste beretningen op fra skolens tilsynsførende, sognepræst Niels Jørn Fogh. Beretningen bringes i 

næste nummer af Kløverbladet og kan tillige ses på skolens hjemmeside. 

 

 

10 .   Valg af ny tilsynsførende for Herlev privatskole for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 

 

Skolens hidtidige tilsynsførende, Niels Jørn Fogh, har ønsket at stoppe i forbindelse med nye krav om, at tilsynsførende 

skal gennemgå en certificering. 

 

Der stilles ikke krav om, at privatskolerne skal have en tilsynsførende, men såvel skoleledelsen som bestyrelsen er enige 

om, at det er en god ide at have en certificeret tilsynsførende, som kan se på skolen med øjne udefra og komme med 

input. 

 

Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal en tilsynsførende: 

 

 udtale sig om, hvorvidt eleverne får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

 hvert år overvære mindst en hel skoledags undervisning. Mange vælger dog at aflægge flere og måske kortere 

tilsynsbesøg, som er fordelt ud over skoleåret. 

 en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Det 

er skolens ansvar, at tilsynserklæringen bliver udleveret til skolens forældre. 

Bestyrelsen indstillede tidligere sekretariatschef i Danmarks Privatskoleforening, Ebbe Forsberg, som ny tilsynsførende. 

Han har en solid baggrund og indsigt i skoleverdenen. 

 

Ebbe Forsberg blev valgt uden bemærkninger. 

 

 

11 .   Eventuelt 

 

Frank Kofoed (far til Andreas i 2. klasse) fortalte, at en del forældre er bekymrede for trafiksikkerheden ude i krydset, 

hvor der er oplevet farlige situationer. Flere forældre har derfor kontaktet kommunen, som har svaret, at det er Herlev 

Privatskole, der har fravalgt krydset. Frank Kofoed ønskede at få det bekræftet og i givet fald årsagen dertil. 
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Skoleleder Per Simonsen udtrykte dyb forundring over den udlægning og erklærede, at det er direkte usandt. Per 

Simonsen forklarede, at Herlev Kommune tidligere har fået Cowi til at lave en rapport omkring 

trafiksikkerhedsmulighederne, hvor den nuværende løsning var foreslået – angiveligt fordi udformningen netop er med til 

at generere større opmærksomhed. 

 

Per Simonsen understregede, at skolen hverken er blevet spurgt, om vi ønskede et trafiklys, eller har ytret ønske om, at 

vi ikke ville have et kryds. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen. 

 

Afslutningsvis tog Britt Spangsberg fra bestyrelsen ordet og rettede en stor tak til den afgående bestyrelsesformand, Inge 

Sørensen, for en mangeårig engageret og helstøbt  indsats, hvor hun har siddet for bordenden ved mange store 

beslutninger om skolens udvikling og rammer. 
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Herlev Privatskole 

Gl. Klausdalsbrovej 500 

2730 Herlev 

Tlf. 44 57 94 94 

Kontoret har åbent 

dagligt kl. 7.45-14.15 

CVR  85 37 25 13 

Reg.nr.  6513 

Konto  3050 527 203 

herlev.privatskole.163009@ 

skolekom.dk 

www.herlevprivatskole.dk 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


