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Herlev Privatskole – Et smukt eventyr på foreløbig 50 år. 

 

Der var engang, nærmere betegnet for præcis 50 år siden - en pastor ved navn Jens Viggo Boed, 

som ejede en privatskole i Gladsaxe, som hed Gladsaxe Privatskole; og han overvejede at starte to 

nye privatskoler dengang, så han havde tre i alt. 

 

Den næste privatskole skulle så ligge i Vallensbæk, syd for København, og den sidste skulle ligge i 

Herlev, vest for København. 

 

Som så ofte her i livet viste det sig, når det kom til stykket, at være lidt sværere end som så; derfor 

nøjedes pastor Boed så med at stifte Herlev Privatskole d. 14. april 1967 – for 50 år siden. 

 

Skolen startede med blot 27 elever og den nuværende hovedbygning som eneste lokalitet. 

Som årene gik, blev Herlev Privatskole i bedste pionerånd udbygget og udviklet af et dygtigt og 

engageret personale og nogle særdeles opbakkende og aktive forældre, som tilsammen sørgede for, 

at skolen langsomt men sikkert voksede sig større og begyndte at opnå ry for at være en interessant 

skole. 

 

Pengene var dengang ikke så store, og mulighederne begrænsede, men alligevel lykkedes det stille 

og roligt at gøre skolen til en større og større succes – og vi skylder her på Herlev Privatskole en 

stor tak til grundlæggeren, Hr. Boed og til de mange dygtige og loyale ansatte, som har båret skolen 

igennem alle årene og bragt den til, hvad den er i dag. 

 

Herlev Privatskole, anno 2017, er i dag en særdeles velrenommeret privatskole med 240 elever, der,  

qua sit faste og klare ståsted og qua nogle utroligt dygtige og engagerede ansatte med en 

opbakkende og interesseret forældreflok bag sig, tillige har udviklet sig til en af landets bedste 

boglige privatskoler, og  år efter år efter år leverer nogle af Danmarks allerbedste resultater,  i 2002 

endda landets bedste resultat! Sideløbende hermed har Herlev Privatskole forstået at fastholde og 

udvikle skolens to øvrige adelsmærker; nemlig en høj grad af trivsel blandt såvel eleverne som de 

ansatte – og en fornuftig og anstændig elevopførsel, baseret på klare og letforståelige rammer i 

hverdagen. 

 

Efter at have været på Herlev Privatskole siden 1990 – altså i knap 27 år -  glæder jeg mig hver 

eneste dag over  at opleve en flok herlige, skønne og livsglade børn, som med 130 km i timen, styret 

af 30 særdeles dygtige, loyale, engagerede og aktive kolleger, udvikler sig igennem ti trygge, 

lærerige og harmoniske år og i den anden ende kommer ud som en flok herlige unge mennesker 

med masser af livsmod og livsglæde, klar til at tage fat på livet; med dannelsen fra Herlev 

Privatskole som en yderst vigtig del af deres livsbagage. 

 

Eventyret om Herlev Privatskole startede for 50 år siden; og jeg er sikker på, at eventyret ingen 

ende vil tage, og at skolen dermed vil leve lykkeligt fremover; båret af dygtige ansatte, gode 

forældre og skønne børn. 

 

Per Simonsen                                                                                                                                                                                       

Leder af Herlev Privatskole                                                                                                                                                                                                       
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Med ønsket om en rigtig skøn og dejlig sommerferie til alle på og omkring Herlev Privatskole, 

ønsker jeg jer samtidig god læselyst med dette store og spændende nummer af Kløverbladet. 

 

Udsendelsen af Kløverbladet markerer afslutningen på skoleåret 2016/2017, som jo blandt meget 

andet rummede en festlig markering af Skolens 50 års fødselsdag, hvilket nogle af de forskellige 

indlæg da også bærer præg af. 

 

Sommerferien står for døren, et slidsomt -  men også i den grad - dejligt skoleår er ved at rinde ud. 

 

Jeg håber, at alle, efter gennemlæsningen af Kløverbladet, føler det samme, som jeg gør: 

 

En glæde og stolthed ved at være en del af Herlev Privatskole. 

 

På gensyn efter en afslappende og god sommerferie mandag d. 14. august kl. 10.00. 

 

 

Per Simonsen 

Privatskoleleder 

Herlev Privatskole 
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Kære elever, forældre og lærere på HP 

 

Lige om lidt står sommerferien for døren, og det er vi sikkert mange der ser frem til. Men inden 

dette skoleår slutter, skal I lige have et par ord med på vejen fra Forældreforeningen.  

 

Det var en dejlig og festlig dag, da der blev afholdt det årlige fastelavnsarrangement for forskolen 

til 5. klasse. Børnene var flot klædt ud, og der var præmie til bedst udklædte – et gavekort til 

Ballerupcentret på kr. 200,00. Børnene fik pizza med grøntsagsstænger til. Lærerne stod for nogle 

sjove lege, hvor der også var små præmier til, og der var fastelavnsris til henholdsvis kattekonge og 

kattedronning. Til slut fik eleverne et lille stykke chokolade med i hånden.  

 

Den årlige skolefest, som er Forældreforeningens største arrangement, blev, som altid, holdt den 

sidste lørdag i februar måned, og igen i år var det en succes med tæt på 500 spisende gæster. Det 

tager vi 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. 

 

Da der havde været nogle problemer, ved skolefesten sidste år, med ubudne gæster, havde vi i år 

hyret tre professionelle vagter, til at holde øje ved de forskellige ind- og udgange. Det fungerede 

rigtig godt. Det var også rart for forældrene, at de ikke behøvede at stå dørvagt hele aftenen, som de 

ellers har gjort. 

Grundet nye regler fra Brandmyndighederne, havde vi nogle udfordringer i forhold til opsætning af 

borde, scene, buffet m.v. Men det lykkedes alligevel at få sat tingene op, således at skolefesten blev 

afholdt uden problemer med Brandmyndighederne.  

 

Vi skylder også en stor tak til de frivillige hjælpere, som mødte op på om formiddagen, den dag der 

var skolefest, 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.  

 

Rent økonomisk er Forældreforeningen 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, lærere og ikke mindst 

forældre.  

Kontingentbetalingen er frivillig, men vi opfordrer alle til at støtte op omkring Forældreforeningen, 

og pengene går ubeskåret til jeres børn. 

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. 

 

I år bliver der en stor udskiftning i Forældreforeningen, da vi desværre må sige farvel til 4 

medlemmer. Det er Hanni Kordon, Jannie Kofoed, Karina Bækby Rasmussen og Per Grejsen 

Lauritsen. Vi vil sige dem alle tusinde tak for deres store arbejde og engagement, de har lagt i 

Forældreforeningen.  

Til gengæld kommer der nye kræfter til Forældreforeningen – hele syv nye bestyrelsesmedlemmer 

har meldt sig, som vi ser frem til at arbejde sammen med, når Forældreforeningen igen mødes efter 

sommerferien.  
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Det er dejligt, at der fortsat er interesse for at hjælpe med foreningsarbejdet. 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..  

 

På vegne af Forældreforeningen 

 

Charlotte Lollike 

Formand  

 

Til forskoleklassen august 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2023 er påbegyndt. 

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

nærmere om en eventuel ledig plads.  

 

For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  

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

 

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

www.herlevprivatskole.dk 

http://www.hpff.dk/
mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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Et år med 1. klasse 
 

Skolestart 

Lærer: 

Der var engang en 1. klasse, der havde første skoledag… Alle står klar i det stiveste puds og glæden 

stråler ud af øjnene på de 24 spændte elever. Spændte på det nye, der venter dem, hvilke udfordringer 

de bliver stillet overfor og det nye lærerteam, der skal tage imod dem, og selvfølgelig glæden ved at 

se kammeraterne igen efter en lang sommerferie. Over i salen og blive modtaget, synge ”Jeg ved en 

lærkerede” og tilbage i klassen igen. Forældrene er tilstede, stolte … måske lidt overraskede over, at 

deres små poder skal starte et helt nyt kapitel. 

Der stopper eventyret, skolen starter for alvor og virkeligheden rammer, da alle bøger er bundet ind 

og skal afleveres. Det tager to lektioner at samle 13*24 fint indbundne bøger ind. Derefter mottoet; 

Ting tager tid i første… 

 

Elever: 

Vi skulle i salen og Forskolen sad foran os, og så sang vi ”Fader” Vor og en anden sang. Vi skulle 

finde ud af, hvem der skulle være vores lærere. Så fik vi noget at vide, og så gik vores forældre. Vi 

fik nogle bøger, og vi fik en slikkepind, og så var vi ude at lege. Vi skulle lave en opgave, hvor man 

skulle farve. Og vi fik fortalt, hvad der skulle ske de forskellige dage. Der var navneskilte, så vi kunne 

se, hvor vi skulle sidde. 

 

Med 9. klasse i Zoologisk Have 

Lærer: 

Det er tradition på skolen, at 1. og 9. klasse tager sammen i Zoologisk Have. Dagen begynder med 

morgenmad, solen skinner og børnene glæder sig til at komme afsted. De skal være sammen med de 

store og gå rundt med de store. Det er lidt kaotisk!! 47 elever, der skal med 3 forskellige busser … 

tælle … er alle med?! … Jo, det er kaotisk!! Dog skal siges, at 9. klasse var så fantastiske til at tage 

ansvar og hjælpe til med ”småtterne”!! 

 

Elever: 

I starten holdt vi fødselsdag for en fra 9. kl., hvor vi fik kage. Vi spiste morgenmad. Vi så på dyr og 

var i butikker, så vi kunne bruge vores penge. Vi spiste vores madpakker, og vi var i grupper. 9. 

klasserne var søde og rare. Der var snehuler i zoo. Der var søde dyr. Der var også farlige dyr. Vi 

havde partnere med os, og de sørgede for, at vi ikke slog os. Vi kørte med bus derhen. De gav os lov 

til mange ting. Der var en legeplads, vi fik lov til at lege på. Vi spiste slik i bussen hjem. 

 

Jul i 1. klasse 

Lærer: 

Julen er en hektisk periode, hvor vi har været i Ishøj Teater med Forskolen. Derefter skal klassen 

pyntes op – 24 elever udstyret med en saks, limstift og godt humør. Alle får lavet nisser, der bliver 

hængt op i klassen. Ved julegudstjenesten i Lindehøj Kirke skal der også, traditionen tro, tændes lys 

i hjertet i mere end en forstand. Hver dag åbnes julekalender, gaver pakkes op, og vi har på tur valgt 

vores yndlingsjulesang.  

 

Elever: 

Vi har pyntet skolens juletræ. Vi skulle pynte op i klassen. Vi har det hyggeligt sammen og synger 

julesange. Vi fik pebernødder og nogle julemandsfiduser og så en god julefilm. Vi hørte julemusik, 

da vi klippede og klistrede. Det var koldt. Der var sne udenfor. Vi lavede guirlander sammen. I kirken 
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sang vi julesalmer - Et barn er født i Betlehem, og vi så Luciaoptog. Vi tændte lys i hjertet. Præsten 

talte om Sankta Lucia og Jesus. Koret var oppe at synge. 

 

Skolens fødselsdag 

Lærer: 

1. klasse er inviteret til fødselsdagsfest i 7. klasse, hvor der er morgenmad, dans og kage. Derefter 

samles skolen og køres i samlet flok til Tivoli. Børnene er inddelt i 3 forskellige grupper. 

Forventningerne er høje, og vi begynder vores vandring rundt til de forskellige forlystelser. De synes, 

det er underholdende at have deres lærer med op i forlystelserne, men efter 4 ture i vikingeskibene 

og 2 ture i Odinekspressen, bliver der kapituleret. Det er en fantastisk god dag, hvor vi alle er godt 

trætte, da vi kommer tilbage til skolen …  

 

Elever: 

Vi fik frikort. Vi fik kage. Vi legede lege. Vi kørte med bus ind til byen. Vi fik alle sammen et turpas. 

Det var sjovt at være i gruppe med Susan, fordi vi prøvede den gamle rutsjebane mange gange. Vi fik 

slikposer af skolen, da vi kom til Tivoli. Vi var i Tivoli, prøvede forlystelser og købte noget. Vi købte 

slik. Vi fik fint legetøj. Vi prøvede mange vilde forlystelser, og de var sjove. Tiden gik meget hurtigt. 

Det var sjovt at være i Tivoli.  

 

Forventninger til hytteturen 

Lærer: 

Hytteturen ligger forude, alt er næsten klart. Vi mangler bare de sidste detaljer. Ishøj Vandrehjem er 

godt placeret, og planen er, at vi skal på Arken, i centeret og shoppe og på stranden. Jeg håber på godt 

vejr, så børnene kan være ude på hoppepuden og spille fodbold. Det er altid rart at se børnene i en 

anden sammenhæng. Største bekymring er, at de vågner kl. 05.00. Det fortæller Lonni, de gjorde 

sidste år. Der kan desværre ikke skrives mere om hytteturen, da der er deadline for Kløverbladet. 

 

Elever: 

Det bliver sjovt at skulle på hyttetur. Vi glæder os mega-meget. Det bliver spændende at se, hvem vi 

skal sove sammen med, og hvad vi skal have til morgenmad og aftensmad. Det bliver hyggeligt. Vi 

skal læse Anders And blade - mindst 40.000 blade!! Vi skal også spille, tegne, tage en morfar og spise 

slik. Vi skal også have popcorn og sodavand med. Vi skal også give de voksne slik. Vi håber på at få 

et fjernsyn på værelset. Det bliver uhyggeligt om natten, når vi skal sove. 

 

Hverdagen 

Elever: 

I løbet af dagen sker der en masse kedelige ting. Vi har nogle forskellige sjove fag og forskellige 

lærere. Og det bedste af det hele er, at vi lærer meget!! I kristendom ser vi nogle gange ”Sigurd 

fortæller bibelhistorier”. Vi får lektier for. Nogle gange får vi mange lektier for! Vi har mange timer 

med Susan. Næsten hele klassen kommer til at vippe på stolen. Så siger læreren stop. Vi får venner, 

leger sammen og laver sjov med hinanden. Vi spiller også fodbold. Vi har søde lærere. De kan også 

være sjove. Kenneth og Susan er de smukkeste lærere på skolen. 

 

Lærer:  

Hverdagen i første klasse foregår med at læse, skrive, regne, tegne m.m. Der er frikvarter, hvor det er 

dejligt med 10-mad. Der er mange ting, børnene har haft svært ved, og der er brugt tid på bl.a. at finde 

deres bøger i tasken, som spiser bøgerne, finde ud af, hvilken bog, de skal bruge, række fingeren op, 

når man vil sige noget. Når jeg - her i maj - kigger tilbage på, hvad de kunne, da de kom op i første 
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klasse, har de gennemgået en meget stor udvikling på mange områder, og det er dejligt at se, at de 

har taget udfordringerne med oprejst pande. 

Ja … ting tager tid i 1. klasse, når en hel ny verden åbner sig for de små. Og hvor kan vi dog lære 

meget, hvis vi kigger på dem. Deres tilgang til livet og alt det nye, de bliver præsenteret for, er 

fantastisk. Deres livsglæde og nysgerrighed, deres forundring … Det fylder mig med en varme, glæde 

og taknemmelighed at kunne få lov til at være en del af det hele og opleve verdenen i børnehøjde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Løsninger på Forskoleklassens gåder: 

 

Daniel: Diamant Anna: Hund  Alex: Tyr  Josefine: Frø 

Mathilde: Delfin Tristan: Pelikan Emma: Kanin Gustav: Toilet 

Milli: Sneulv  James: Haj  Alexander: Ananas Isak: Sæl 

Sally: Snetiger Medina: Komodovaran Jannat: Vandrende pind William: Vandre falk 

Alva: Panda  Malte: Citron Oliver: Mango Maya: Dovendyr 

Kani: Ræv  Sebastian: Gepard Louisa: Los  Anabela: Tiger 
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Vi har været på Helsingør vandrehjem og på Kronborg Slot og se Holger Danske i kasematterne og 

på Øresundsakvariet og se seje og se sjove fisk og har lært en masse ting. På Kronborg har vi lært 

om 1500-tallet og det var rigtig hyggeligt og sjovt. 

Mohamad, Storm, Sebastian, Jakob 

 

Den dag vi var på hyttetur var vi på 

Kronborg Slot og så Holger Danske. Vi 

så også flotte malerier og kanoner på en 

bakke. Vi så Sverige oppe fra det højeste 

tårn. Vi var også på Øresundsakvariet og 

rørte ved fisk og krabber.  

Vi havde en rigtig god hyttetur.                                     

Maria G. og Laura T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en god skole fordi der er 

nogle gode lærer. 

 Vi synes at det er sjovt at tage på 

ture. 

Vi synes også det er sjovt på 

motionsdag fordi det er sjovt at 

løbe. 

Vi synes også det er sjovt på 

hytteturene. 

Som du kan læse er den her 

skole god. 

 

Bertram, Hammad og Rasmus 
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Når det var skolens fødselsdag, Gik vi i Tivoli fordi skolen blev 50 år gammel. Vi havde tre 

grupper. Den ene gruppe var med Poul og den anden gruppe var med Peter og den tredje var med 

Lise. Vi hyggede os rigtig meget. Vi prøvede rigtig mange ting.                          

Christine, Frida, Iben, Maria V., Victoria og Zahra 

 

 

 

 

Vi kan godt lide fodboldbanen 

 

Vi kan godt lide at bruge banen fordi man kan lege mange lege 

og løbe rundt i bare tæer om sommeren. 

Det er også sjovt at have sneboldkamp om vinteren. 

Joel`s fangeleg er også god at lege, når vi har banen. 

Vi glæder os til, at vi kommer op i de større klasser, så vi kan 

være der i frikvartererne. 

Anne, Laura L., Johannes, Joel, Jack og Peter  
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At starte i klub 

Vi var på fire besøgsdage og lærte mange at kende. Det var sjovt og hyggeligt. Vi havde også en 

venskabsklasse. De kom fra Lindehøjskolen. Det var en sød og rar klasse. Vi lærte nogen at kende, 

og vi fik mange nye venner. 

De voksne var gode til at tage imod os, da vi startede. De var også gode til at vise os rundt. 

De havde mange sjove aktiviteter som man ikke kan lave i SFO som fx fodbold, puderum, PC-rum, 

bagagerum osv.. Der er noget der hedder ”Naboen”, og der kan man lave alt muligt. Der er en der 

hedder Lykke, og hun står for madbaren, og man kan købe fx pastaslat som koster 12 kr. og en bolle 

med smør som koster 4 kr. og en slush-ice som koster 5 kr. osv.. De har også en legeplads, en stor og 

en lille. De har også en udendørs fodboldbane med store mål i stedet for de små i SFO. Det er sjovere 

at være i klub end at være i SFO.  

Adrian Bebe Larsen, Shirin Mohaghegh og Philip Guldberg Riedel  

 

Starte i klub 

Vi var på besøgsdage i april. Vi fik 

lov til at bage gratis. Man skal skrive 

sig på en tid normalt, men det skulle 

vi ikke, fordi vi var på besøg. Man 

kunne også være i ”Naboen”, det var 

også gratis, det er hvor man kan være 

kreativ og lave armbånd, halskæder 

og male. Det var også sjovt i 

”Sporten”, hvor man kunne spille 

sokkebold og bordtennis og man 

kunne være i ”Madrasrummet”. Der 

er også en Café, hvor man kan købe 

mad og noget at drikke. 

”Multirummet” er det sted hvor man 

kan synge, klæde sig ud, sminke sig 

og lave hår. Der er også et puderum 

og fjernsyn ligesom i fjernsynsrummet. ”Hyggerummet” er et sted hvor man kan hygge. Der er to 

sækkepuder og en grøn madras. Ved siden af caféen er der et computerrum, hvor man kan spille på 

store stationære computere. Man kan fx spille Roblox, Minecraft og Ager bio. På legepladsen er der 

en fodboldbane med de store 11-mands mål, men banen er på den korte led, og der er rigtig gode 

fodbolde. Der er er en rund rutsjebane og tre gynger. Der er også en svævebane og en lillebitte mini 

trampolin. 

Filippa, Katharina og Andreas   

 

BAKKEN 

Vi startede med at få fri kl. 13. Så gjorde vi os klar og gik over til bussen, hvor vi kørte ned på Herlev 

Station, hvorfra vi kørte hen til Valby og gik over til Bakken. Så fik vi turbånd. Vi gik i tre forskellige 

grupper og prøvede forskellige sjove ting, fx vandrutsjebanen og spøgelseshuset. Da det blev aften 
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gik vi hen til en slags 

kiosk hvor vi fik 

burger, pomfritter og 

til drikkevare fik vi 

cola, Fanta og vand. 

Efter vi havde spist, 

prøvede vi de sidste 

ting og gik over til 

skolebussen, der 

allerede stod og 

ventede på os. Og så 

kørte vi hjem hvor 

vores forældre 

allerede stod og 

ventede på os. 

Cassandra, Selma 

og Sarah 

 
Bakken 

Vi skulle på Bakken fordi vi gik ud af SFO. Det startede med at vi tog bussen ned til stationen, tog 

toget derfra hen til dyrehavsparken og gik hen til Bakken. Da vi kom hen til Bakken købte Vibeke 

tur-pas til alle os fra tredje. Klokken to blev vi inddelt i grupperne, og så gik vi hver for sig. 

Vibekes gruppe gik først hen til ”Ulven”, Lises gruppe startede også med at gå hen til ”Ulven”, 

Peters gruppe startede ved vandrutsjebanen. Efter vi havde prøvet ”Ulven” og vandrutsjebanen gik 

vi hen mod restauranten hvor vi skulle spise, men vi skulle først lige prøve nogle andre forlystelser. 

Efter vi havde prøvet en masse forlystelser, skulle vi have mad. Alle skulle bestille noget at drikke, 

og alle fik burgere og pomfritter. Efter det prøvede vi flere forlystelser og købte en is, slik el. slush-

ice. Bagefter gik vi hen til to til tre forlystelser, og så skulle vi tage bussen hen til skolen, hvor vi 

blev hentet og kørte, cyklede el. gik hjem. 

Christopher, Elias og Sophie 

 
Skolens fødselsdag 

Det startede med at vi hyggede med 8. klasse oppe i gymnastiksalen. Her lavede vi en masse sjove 

lege fx stoledans, ballondans og hygge. Efter vi havde hygget kom 8. klasse hen til os i 3. klasse og 

spiste kage, og vi hørte sjove og gode sange. Efter vi havde spist kage gik 8. klasse hen til sig selv. 

Vi snakkede lidt om hvordan man skulle opføre sig inde i Tivoli. Derefter gjorde vi os klar til at 

køre i bus. Vi kørte med Brønnums turistfart derhen. Henne i Tivoli stod vi i kø i lang tid. Pludselig 

kom Pjerrot og ønskede os held og lykke med dagen. Da vi endelig var kommet ind, startede vi med 

at prøve Minen, den gamle rutsjebane og Ballongyngerne. Derefter købte vi en masse slik, eller 

nogen gjorde. Den dag prøvede vi sikkert 100 ting. Alle havde det godt, men der kom lidt bræk med 

alligevel. Da vi skulle hjem var vi alle sammen meget trætte. Nogen var faldet i søvn i bussen så 

trætte var de. Det var en rigtig god dag. Da vi kom hjem blev vi enten hentet eller også skulle vi i 

SFO. 

Mads, Nete og Alba 
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Skolens fødselsdag 

Vi vil gerne fortælle om 3. klasses tur til Tivoli. Vi startede med at mødes med 8. klasse, og så 

skulle vi holde børnefødselsdag. Vi legede stoledans og ballondans. Bagefter gik vi ned i klassen og 

hørte fødselsdagssange og fik kage. Bagefter fik vi en slikpose, så kom busserne og hentede os og 

kørte os til Tivoli.  

Inde i Tivoli blev vi delt op i tre grupper, men lærerne ombestemte sig, og så var vi en stor gruppe i 

stedet for. Vi holdt fire stop, hvor vi måtte prøve de nærliggende forlystelser. Vi måtte have 

hundrede kroner med. Vi prøvede en hel masse forlystelser. Vi syntes Dæmonen var sjov. 

Ørnen var også pænt sjov. Vi var trætte da vi kom hjem til skolen. De fleste forældre stod på 

parkeringspladsen. Alle skulle hjem. Det var verdens bedste fødselsdag.  

Oliver, Niklas og Luca 

 

Hyttetur 

Vi startede med at mødes 

på skolen og så kom 

Emmas far og hentede 

vores tasker. Han kørte 

dem hen til 

vandrehjemmet. Vi tog 

bussen til Herlev 

Station og så kørte vi 

med tog resten af vejen 

til Roskilde. Inden vi 

kom hen til 

vandrehjemmet tog vi 

hen på 

Vikingeskibsmuseet. 

Vi fik lov til selv at 

gå rundt og ta´ 

billeder. Vi spiste 

frokost bagefter. Det 

var sjovt. 

Vi lavede også vores egen maling. 

Efter vi lavede maling tog vi hen på Vikingeskibsmuseet igen og så kiggede vi på skibe. Vi havde 

også to guides som fortalte om skibene. Bagefter det skulle vi  bruge malingen til at tegne og male 

vores eget vikingeskib. Bagefter gik vi hen til vandrehjemmet. Vi fik vores tasker og nøglerne til 

værelset. Vi begynte at pakke ud og vi slappede lidt af og så gik vi ned og fik aftensmad. Bagefter 

tog vi i parken. Det var sjovt i parken. Vi fik også slik men da vi skulle hjem var der mange der holdt 

fester på deres værlser. Det var også meget sjovt. Bagefter det skulle vi sove. Næste dag skulle vi 

tidligt op og spise morgenmad og lave vores egne madpakker. Vi havde også fået 100 kroner med. 

Vi fik lov til at gå alene rundt i et storcenter. Det syntes vi var det sjoveste på turen. Vi gik rundt og 

prøvede at finde et sted at spise madpakke. Vi spiste madpakke og så gik vi hjem til vandrehjemmet 

og slappede af inden vi skulle i Roskildes domkirke. Det var virklig spændende. Vi havde en guide 

med som fortalte en hel masse som vi slet ikke viste. Vi gik tilbage til vandrehjemmet da det vat slut. 

Vi holdt fester igen med alt det slik vi havde købt i centeret. Det var virklig sjovt. Næste dag skulle 

vi hjem men vi startede med at spise morgenmad og lave vores egne madpakker. Efter det skulle vi 

pakke alle tingene sammen. Vi tog vores tasker ned hvor Victorias far og Shirins far hentede vores 
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tasker og kørte dem hen til skolen. Vi kørte med tog og bus hjem til skolen. Vi kom hjem og så 

hentede vores forældre os. 

Victoria, Emma og Isabella J. 

 

Hytteturen 

Vi startede med at mødes i klassen og så gav vores bagage til Emmas far Karsten. Vi tog bussen og 

toget til Roskilde og så besøgte vi Vikingemuseet og der malede vi med vikingemaling vi selv havde 

lavet. Bagefter gik vi hen til vandrehjemmet som lå lige bag vikingemuseet og havnen. Vi pakkede 

ud og hyggede på værelserne inden vi skulle havde mad. Maden var lækker. Bagefter gik vi på en 

legeplads. Der fik vi slik og kage. Vi gik hjem og hyggede på værelserne og så gik vi i seng. Næste 

morgen stod vi op og hyggede og så fik vi morgenmad. Den dag shoppede vi og så Roskilde Domkirke 

og så byen. Vi skulle også på en legeplads og spise frokost. Bagefter gik vi hjem til vandrehjemmet. 

På vandrehjemmet måtte vi hygge til vi skulle spise aftensmad. Bagefter skulle vi sove. Næste dag 

skulle vi hjemad. Vi tog bussen og toget igen. På skolen sagde vi farvel og gik hjem. 

Isabella H., Laura og Valdemar 
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SFO SHOOTS juni 2017 
 

De fælles skøjtehalsture i vinterhalvåret 

                  
ZOO tur 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhuuu! I skøjtehallen for første gang Det er ikke så svært når man først får det lært… 

Gedernes legeplads 

HOV Hvor blev de andre af… 

Fanget i nettet, så er vi nemmere at holde styr på… 
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Cykelværksted 
                        
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talentshow 

 

 
                                    

 
 

Vi hjælpes ad her i SFO’en Puha det er hårdt at arbejde… 

”Mobilen” ringer vist Det kribler i maven. Det er snart vores tur 

Bare det er os der vinder Vi vil ha’ mer’ frikvarter… 
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Rekordforsøg 

 
  
  
             

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

 
 
  

543   544   545   ……. 

344 forskellige sukkerposer.  

Hurra!  Vi er optaget i ”Børnenes rekordbog” 

Lego er bare bedst…. 10 skolemælk og en sjat……. 

muddervand 
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Natur uge 

                             

              

 
                

En stor samling smukke blomster Vi filter bolde 

Vi øver snitter Øvelse gør mester……træning igen i morgen 

Bålhygge med pinde-snitteri Og så blev det sommer….. 
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Beretning fra den tilsynsførende på Herlev Privatskole, skolekode 163009, for skoleåret 
2016/17. 
Af Ebbe Forsberg, certificeret tilsynsførende. 
Tilsynet er gennemført iht. lov om frie grundskoler (jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 
2016, samt bekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2017 om valg og certificering af tilsynsførende 
ved frie grundskoler mv.) og efter forudgående aftale med skolens leder om dets 
tilrettelæggelse. 
Den tilsynsførendes opgave består i at overvære undervisningen i et omfang, der er afstemt efter 
skolens størrelse, og inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan 
inddeles i. Endvidere skal den tilsynsførende drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med 
skolens leder og lærere, og vurdere de anvendte undervisningsmaterialers faglige og pædagogiske 
kvalitet. Han/hun skal vurdere, om skolen iht. friskolelovens § 1, stk. 2 (formålsparagraffen) efter sit 
formål og hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og 
folkestyre og udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Endelig 
skal tilsynserklæringen indeholde informationer om donationer til skolen. 
Undertegnede har ved besøg den 12. september og 14. november 2016 samt den 18. januar 
2017 overværet undervisningen i følgende fag og emner: 
Dansk: 5. klasse, 8. klasse, 9. klasse 

Matematik: 3. klasse, 4. klasse, 7. klasse 
Engelsk: 5. klasse 
Fremlæggelse af projektopgaver 9. klasse 
Naturfag 2. klasse, Kristendom 1. klasse, Idræt 6.-7. klasse, historie 4. klasse. 
 
Herlev Privatskole er grundlagt i 1967 og har 240 elever fordelt på 10 klasser fra 0. til 9. 
klasse. Skolen ligger i fine og meget velholdte bygninger i smukke grønne omgivelser. 
Allerede når man ankommer til skolen, får man indtryk af den venlighed og 
imødekommenhed, som er skolens særkende. 
Da det er mit første år som tilsynsførende for skolen, har jeg ønsket at få et så bredt 
indtryk af skolens undervisningstilbud som muligt. Jeg har overværet undervisning i alle 
skolens klasser undtagen forskoleklassen, og jeg har efterfølgende drøftet 
undervisningsformer og valg af undervisningsmaterialer med de pågældende lærere. 
Endvidere har jeg haft en række samtaler med skolens ledelse om de forventninger, som 
skolen har til elever og forældre, samt forældrenes forventninger til skolen. 
 
Af Herlev Privatskoles formålsparagraf fremgår, at skolens opgave er at styrke elevernes 
holdning over for arbejde og ansvar for derigennem at kvalificere dem til en frugtbar og 
kompetent indsats i samfundet som ansvarsbevidste mennesker. Skolens værdier og 
målsætninger er meget klare, og de udtrykkes ved introduktionssamtalen med nye 
forældre, ved klasseforældremøderne samt på skolens hjemmeside: 
Et trygt skolemiljø. En god solid uddannelsesmæssig ballast. En uddannelse, som udvikler gode 
arbejdsevner og ansvarsfølelse - og som resulterer i selvstændighed og sikker optræden. Et 
skoleforløb med velordnede rammer. En opvækst, hvor man tør stille krav.  
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Tilsynet med Herlev Privatskole må naturligt tage udgangspunkt i, om skolen lever op til 
dette værdigrundlag. 
Danskundervisningen er præget af stærkt fokus på læse- og skrivefærdigheder samt i 
overbygningen på begrebsdannelse og evnen til at formulere sig levende og selvstændigt. 
Der anvendes varierede undervisningsformer, og eleverne er velforberedte og aktive i 
timerne. Lærerne tilstræber, at alle elever kommer til orde. Kombinationen af meget 
erfarne lærere og velmotiverede elever gør, at det faglige niveau i undervisningen ligger 
betydeligt over, hvad man kan forvente af elever på samme klassetrin. 

 
Matematikundervisningen er også præget af grundighed og stor kompetence. Der veksles 
mellem løsning af opgaver i fællesskab og individuelle tal- og tekstopgaver. 
Undervisningen er levende og engageret, præget af en stemning af arbejdsomhed og 
koncentration.  
 
Da undervisningen i engelsk påbegyndes allerede i forskoleklassen (0. klasse), er eleverne 
allerede på mellemtrinnet meget kompetente sprogbrugere. De fleste læser og taler et 
flydende engelsk, og undervisningen foregår på engelsk. Alle elever er aktive i løbet af en 
lektion.  
 
Det overordnede tema for årets projektopgave i 9. klasse var aktuelt: Fordelingen af 
verdens ressourcer. Mandag den 14. november havde jeg den fornøjelse at deltage i 
projektfremlæggelserne.  
Underemnerne spændte lige fra fedme til overforbrug, madspild og landbrug. Det var 
meget interessant at se, hvordan eleverne selvstændigt kan fremlægge og motivere deres 
valg af underemne. Alle havde forberedt sig ekstra godt på fremlæggelserne, og elevernes 
produkter, som oftest en videopræsentation, var særdeles kompetent udført. Både 
forældre og faglærere kom og overværede fremlæggelserne, og generelt var eleverne 
fokuserede og velforberedte.  
 
Skolen følger folkeskolens fælles mål, og på hjemmesiden findes der fagplaner for hvert 
enkelt fag, hvor man redegør for tilføjelser og ændringer i forhold til forenklede fælles 
mål. Alle lærerne er læreruddannede eller har en akademisk uddannelse. De pædagogiske 
medarbejdere deltager løbende i efteruddannelse, og man kan klart fornemme, at det 
faglige ambitionsniveau er meget højt. Et særligt kendetegn ved Herlev Privatskole er, at 
lærerne har et usædvanligt godt fællesskab. Alle møder op på skolen i god tid før 1. 
lektion, og så vendes stort og småt over en kop morgenkaffe. Man kærer sig om hinanden, 
og det er glade lærere, der går til første lektion. Ved morgensangen, der afholdes hver 
morgen efter første lektion, mødes alle lærere og elever til sang og fadervor, og her 
besegles skolens fællesskab. 
 
I klasserne mødes man af en venlig og meget imødekommende stemning, både hos lærere 
og elever. Det mærkes, at alle kender hinanden, og at det trygge fællesskab betyder meget 
for eleverne. Atmosfæren i klasserne er generelt præget af rolig arbejdsomhed og 
koncentration, og undervisningen veksler mellem lærerstyrede oplæg og dialog, afløst af 
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elevernes selvvirksomhed. I indskoling og mellemtrin arbejdes der intenst på at bibringe 
eleverne gode skrive- tale- og samarbejdsfærdigheder, og i udskolingen føjes 
selvstændighed og tro på egne evner til. Ingen elever er overladt til sig selv. 
 
Skolen er optaget af at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med 
frihed og folkestyre. Faget samfundsfag er blevet styrket med ekstra timer, og der er et 
elevråd, som består af en dreng og en pige fra hver klasse på 4. – 9. trin, og som har 
forskellige opgaver. Jeg overværede et elevrådsmøde, der blev styret meget kompetent af 

elevrådsformanden (der er en pige). De ældre elever har bl.a. ansvaret for at lave 
legepatruljer for de yngre elever, så man lærer at drage omsorg for hinanden. Gennem en 
lang række aktiviteter i og på tværs af klasserne styrkes elevernes demokratiske dannelse 
og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder 
ligestilling mellem kønnene.  
 
Skolen foretager løbende en evaluering af skolens undervisning og har udarbejdet en plan 
for opfølgning af evalueringen, som er offentliggjort på skolens hjemmeside. Skolens 
resultater ved 9. klasses prøverne ligger betydeligt over gennemsnittet, og alle elever er i 
ungdomsuddannelse efter afslutningen af grundskoleforløbet. Det kan oplyses, at skolen i 
regnskabsåret 2016 ikke har modtaget donationer. 
 
Min konklusion er, at Herlev Privatskole på alle måder lever op til sit formål, nemlig at 
styrke elevernes holdning overfor arbejde og ansvar, og kvalificere dem til en kompetent 
indsats i samfundet som ansvarsbevidste mennesker. Det er en fornøjelse at se den energi 
og arbejdsglæde, som elever og lærere lægger for dagen. Det er en stor glæde og et 
privilegium for mig at føre tilsyn med en så velfungerende skole. 
 
Ebbe Forsberg, den 19. januar 2017
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4. klasse 

Vores årsforløb i 4 klasse er gået strålende bortset fra nogle små skænderier hist og pist. Vi mistede 

desværre en hyttetur til Odense, men vi får i stedet turen til Odense i 5 klasse, Så det er altid noget. 

Vores klasselærer Ilene har løst masser af de samme skænderier igen og igen, og har nok også fået 

noget af sine fine brune hår lavet til gråt hår. Vi syntes alle, vi har lært noget godt og kommer til at 

få gavn af det, kun pga. vi har så gode lærere. 

 

I dette år har vi jo fået nye fag 

(fransk og tysk), og lærerne 

har taget imod os med åbne 

arme, og vi kan selvfølgelig 

også lide dem. Fagene er 

spændende og nogle gange 

svære, men det er dejligt at 

kunne flere sprog. Vi havde 

nogle problemer med nogle 

drenge fra klassen, og derfor 

indførte vi fælleslege, og det 

har hjulpet på sammenholdet 

i klassen, så vi er sammen og 

har fået bedre venskab, med 

dem man ikke er så meget 

sammen med. 
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Vi glæder os til det nye år i 5. klasse og til idrætsdagen, hvor vi har store forventninger, om at vi 

vinder, men man ved aldrig, hvad der sker. Klassefesten og skolefesten har været super sjove og gode. 

Så var der selvfølgelig også Tivolituren. Den var jo den bedste tur i verden. Den var meget god og 

super sjov. Man hyggede sig med sine venner oppe i forlystelserne.  

 

Hver morgen kommer vi ned til første time, hvor vores lærer altid er klar og glad, så det er en 

fornøjelse. 

 

Skriver: Elias, tegner: Sofus K. og Elias, vores ide: Mads M. og Mads H.  

og punktum, komma, afsnit: Sofus K. 
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Vores skoleår 

Mig og min ven Mikkel har haft et rigtig godt skoleår, og vi synes også, vi har lært meget. Vi har 

haft nogen gode oplevelser og har haft nogen gode lærere. Vi synes, at 4. klasse har været et rigtig 

godt skoleår, og vi har nogen fælleslege, kun for drengene. Det holder vores venskab ved lige, fordi 

nogen gange er det, at der kommer en konflikt imellem pigerne og drengene.  

Vi glæder os til at komme i 5. klasse, for så får vi nogle nye fag.  

For noget tid siden var vi i Tivoli pga. Skolens 50 års fødselsdag. 

Mikkel og Mueez  
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Arken 

Da vi var på Arken i år, var vi i "Gys er den 

levende!"-udstillingen. I udstillingen var der 

voksfigurer, nogen lignede så meget at vi 

troede, at de var virkelige. Der var bl.a. en fem 

meter lang baby, en vagt og to håndværkere. Vi 

fik en guide til at vise os rundt. Nogen fra 

klassen prøvede endda at lege skulptur i et helt 

minut. Vi så også en pige, der var så virkelig, 

at vi næsten gik over og spurgte, hvad hun 

lavede. Vi prøvede også at finde ud af hvilke 

sko der passede til voksfigurerne. Senere gik vi 

ind til et lys-rum, hvor lyset bevægede sig så 

det lignede at gulvet vippede. Derefter gik vi 

ind i lysafdelingen og kiggede på forskellige 

måder at bruge lys. 

Derefter fik vi lov til at gå frit rundt og kigge, vi så fx et rum med nogen tæpper i forskellige farver 

der lå på gulvet. Der var også et mørkt rum med to uhyggelige film, og en trappe hvor nogle af trinene 

manglede.  

Derefter skulle vi mødes nedenunder der hvor man lagde sit tøj og tasker, der spiste vi vores 

madpakker. På vejen hjem og ud tog vi med offentlige busser, vi gik også lidt rundt uden om Arken 

hvor der var et metalgitter i en igloform. 

Det var en sjov og spændende tur. 

Annika, August og Phillip 

 

Arken 

Da vi var på Arken med klassen, var vi inde og se en udstilling ved navn ”Gys! Er den levende”. Inde 

i Gys! Er den levende var en masse skulpturer, der lignede rigtige mennesker. Mange af skulpturerne 

var nøgne. Der var blandt andet en seks meter lang nyfødt baby, og en nøgen dame der kiggede sig i 

spejlet. Det var en lidt underlig, men spændende oplevelse. 

Vi havde en guide på hele turen rundt i udstillingen. Imens vi var derinde, lavede vi nogle opgaver 

om skulpturerne. Der var en engelsk skuespiller, som var var blevet afstøbt i gips og derefter malet. 

Kvinden var nøgen, derfor måtte man ikke tage billeder af hende. 

Vores guide fortalte os, at mange af de besøgende var, kommet til at snakke til nogle af skulpturerne, 

fordi de var så livagtige. Guiden fortalte også at vagten, var kommet til at snakke til en af skulpturerne, 

da han skulle tjekke, om alle var gået om aftenen. 

Bagefter fik vi lov, til at gå rundt på resten af museet i små grupper, hvor vi så en masse andre 

mærkelige og sjove kunstværker. Vi sluttede dagen af med at spise frokost, og derefter tog vi tilbage 

til skolen, med en rigtig sjov oplevelse. 

Leah, Valdemar og Mathias B.  
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Bornholm turen 

Mandag 8. maj mødtes vi ved Herlev station. Vi tog med 

toget kl. 9.00 til Hovedbanegården, og derefter kørte vi 

til Ystad i Sverige. Fra Ystad tog vi færgen til Rønne, og 

efter det kom der en bus, der kørte os til Danhostel 

Svaneke. Vi fik vores værelser, og blev introduceret for 

stedet. Derefter 

gik vi rundt i 

Svaneke by.  

Tirsdag 9. maj skulle vi med bus for at se Bornholm. Først så 

vi ”Den Hellige Kvinde”. Når man kørte forbi hende, så skulle 

man hilse på hende ved at sige ”Vær hilset Hellige Kvinde og 

dine 10 børn. ” Derefter gik vi i ca. to timer, hvor vi så 

Hammershus og Opalsøen. Efter den lange tur kørte bussen os 

til Helligdomsklipperne og Den Sorte Gryde, hvor mange af os 

gik ned i den sorte gryde og så giftige edderkopper. Sidste stop 

var ved Gudhjem, hvor vi fik en Krøllebølle is, som var en af 

verdens største is. 

Onsdag 10. maj 

skulle vi hjem. Først skulle vi pakke vores ting og ryde op 

på vores værelser. Det værelse der var pænest fik en gratis 

slikpose. Derefter var vi i et fællesrum i nogle timer, hvor 

vi kunne sidde med vores mobiler og hygge. Bagefter gik 

vi ned ved stranden og hen til Svaneke by. I Svaneke gik 

vi i grupper og købte ting i Svaneke Chokoladeri, Svaneke 

Bolcher, Svaneke is, Svaneke glaspusteri og andre 

butikker. Vi kørte til færgen kl. 16.00 og var på Herlev 

Station kl. 20.00. Alt i alt var det en supper hyggelig tur 

med masser af spændende oplevelser. 

Anna S. og Fatima Ashraf 

 

Bornholm 
Vi mødtes kl. 08.50 på Herlev Station, hvor vi tog S-toget til København H. Der skiftede vi til 

langdistance-tog til Ystad. Fra Ystad sejlede vi med færge til Rønne. Derefter blev vi hentet af en 

bus. Buschaufføren hed Eddy, og han var rigtig flink. Derfra kørte vi til Danhostel Svaneke, hvor vi 

skulle bo. Vi pakkede først ud. Derefter gik vi til Svaneke By, og så alle de forskellige produkter de 

havde lavet.  

Tirsdag morgen fik vi morgenmad, og skulle selv lave madpakker til turen. Turen var meget lang. 

Vi skulle ud på en bustur hvor vi så ”Den Hellig Kvinde”, men vi kørte kun forbi, Østerlars 

Rundkirke, Opal-søen, Gudhjem, Hammershus, Døndalen og Helligdomsklipperne samt ”Den Sorte 

Gryde”. Vi stoppede i Allinge, og lavede vores egne "Sol over Gudhjem". Da vi kom til Gudhjem 

købte vi is, og nogen fik en Apollo 13 også kaldet Krøllebølle-is. Det er verdens største Apollo-is. 

Onsdag gik vi i Svaneke By, og købte ting i deres hyggelige gågader. Vi skulle gå i grupper af 

mindst tre. Der måtte vi købe lige, hvad vi havde lyst til. Bagefter "den store shoppetur" skulle vi 

mødes ved vandrehjemmet. 

Derfra skulle vi hjem fra den dejlige hyttetur. Vi tog samme tur hjem som der ned. Det var en super 

hyggelig tur til Bornholm. 

Alexander, Allan og Clare 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOm7j77ufTAhUKWRoKHX_fCIAQjRwIBw&url=http://familieferiebornholm.dk/svaneke&psig=AFQjCNGdGarw-boLvfaXZg1BEX9_A43UbA&ust=1494592963198313
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZmfXR7-fTAhWCWhoKHdnsD34QjRwIBw&url=http://www.bornholm.at/danhostel/svaneke/index.htm&psig=AFQjCNF10fwvJQYWJIWxVUGp9OOR2nfU1A&ust=1494593167112248
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Lucia 

Her i 5.klasse gik vi 

Lucia, da julen stod 

for døren. Vi gik 

Lucia mange steder. 

Vi optrådte med 

Lucia på to 

plejehjem, Herlev 

Bibliotek, i skolen, i 

kirken og for 

forældrene. Inden vi 

begyndte det første 

optog, øvede vi en 

hel del (ca. 3 

måneder).  

De første vi gik for 

var forældrene. Det 

var vores første 

gang, så vi var meget 

spændte og lidt nervøse. Selve optoget gik rigtig godt, og forældrene klappede. Så var det skolens tur 

til at se os gå Lucia, og det gik også rigtig godt. Skolen klappede, og sagde vi var gode.  

Tredje gang skulle vi gå på et plejehjem, samt fjerde gang. Det var så fedt, at se de gamle mennesker 

klappe, smile og blive rørt til tåre. For forældrene og på plejehjemmene, dansede vi også en nissedans.  

På Herlev Bibliotek kom der mange for at se os, fx forældrene, familier og andre gæster på biblioteket. 

Vi startede ovenpå, hvor vi gik nedenunder. Der blev der taget billeder med blitz, og vi kom oven i 

købet i Herlev Bladet.  

Den sidste gang var i kirken. Der kom hele skolen, plus forældre og bedsteforældre.  

Alle stederne hvor vi gik Lucia, var der selvfølgelig også nogle Luciabrude. For forældrene og i 

kirken gik Annika, Sine for skolen, Anna L, Louise, Zara, Mie og Clara gik på de to forskellige 

plejehjem, og Amalie gik for Herlev Bibliotek.  

Kasper, Ryan og Amalie 

 

Skolens 50 års fødselsdag 

Vi startede skolens fødselsdag med, at alle klasser blev delt på tværs af hinanden. De største klasser 

skulle arrangere små lege for de mindre klasser. Temaet var børnefødselsdag. Vi fik kage og slikposer 

af skolen. Vi skulle lave børnefødselsdagslege for Forskolen. Efter alle klasserne havde holdt en lille 

fødselsdag, blev hele skolen hentet af busser. Busserne kom klokken 10.00.  

Da vi var kommet hen til Tivoli, fik alle elever et tur-pas. Tivoli havde bestemt, at alle klasser 

undtagen 7., 8. og 9. skulle gå sammen med en lærer. Vi var i Tivoli fra 11:00 til 15:00. Alle eleverne 

prøvede de mange forskellige og sjove forlystelser. Vi havde lavet frokost hjemmefra, og vi spiste 

den inde i Tivoli. Næsten alle fra skolen havde penge med, som man måtte bruge, på lige hvad man 

ville.  

Klokken 15.00 skulle vi mødes foran udgangen i Tivoli, hvor busser kom og hentede os.  Der var 

nogle forældre, der kom ind i Tivoli, fordi man gerne måtte blive der, hvis man var under en voksens 

opsyn. Der var ca. otte fra vores klasse, der blev derinde. Vi kom hjem til skolen klokken 15.30, hvor 

vi fik en Kløverbog hver. Vi sluttede dagen af med, at vi sagde farvel, og derefter gik vi hjem. 

Anna L., Malaak og Mie 
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Tivoli 

Vi startede dagen med at underholde forskoleeleverne. Aktiviteterne var skattejagt, diverse smålege, 

mumieleg og dans. De små 

syntes, at legene var meget 

sjove. Derefter skulle vi have 

chokoladecupcakes med skolens 

logo på. De smagte meget godt. 

Senere gjorde vi os klar til at 

tage af sted. Før vi tog afsted, fik 

vi en slikpose. Vi tog en 

privatbus derind. Der var lang kø 

foran Tivoli. Endelig fik vi vores 

tur-pas, som var betalt af skolen. 

Da vi kom derind, prøvede 

mange fra klassen Monsunen. 

De andre ture som de fleste 

prøvede var: Dæmonen, 

Fatamorgana, ”Det Gyldne 

Tårn”, Himmelskibet, Vertigo osv.. 

Vi gik rundt i små grupper på fire-fem personer. Vi spiste frokost, men vi fik også lov til at købe 

noget. Man måtte 

selv bestemme hvor 

mange penge, man 

ville tage med. Efter 

skolen tog hjem, var 

der nogle der blev 

hentet af deres 

forældre og blev i 

Tivoli. Det gjorde 

nogle fra 5. klasse 

også. De blev der et 

par timer længere. 

Dem der skulle 

tilbage til skolen tog 

en privatbus hjem. 

Da de kom hen på 

skolen, blev de hentet 

af deres forældre som stod og ventede på dem. Der var også nogle af de små som gik i SFO bagefter 

Tivoli.  

Sine, Emil og Zara 
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Vi står i lufthavnen 

Sådan her ser vores fly ud 

Sådan ser flyet ud indvendigt 

Nu er vi landet i Italien 

Fire timer i bus inden  

vi kan få noget at spise! Endelig mad 

Nu er vi ankommet til hotellet 
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Emin, Daniel, Oliver og Alexander 
   

Skituren 

Kl. 06:00 stod alle elever fra 6.klasse klar med deres bagage i Kastrup Lufthavn. Det var meningen, 

at de skulle mødes lige præcis der med lærerne, men de kom først fem minutter senere. Så gik Anne 

rundt og skulle kramme alle. Der var slet ikke nogle elever som var lidt sure over, at lærerne kom for 

sent. Vi tjekkede alle sammen vores bagage ind, og gik imod security. Vi kom alle sammen igennem, 

Nu er vi klar til at stå på ski 

Efter vi havde stået på ski, spiste vi 

kager, for vi boede tæt på et bageri 

De næste par dage står vi bare på ski og hygger os 

En af gangene på vej til supermarkedet opdager vi en 

kirkegård 

Og selvfølgelig smager vi en italiensk pizza Nu skal vi hjem til Danmark igen 



6. klasse  KLØVERBLADET 

 

 

  37 
 

og derefter fik vi lov til at gå ind i Tax Free. Nogle gik på ”Joe & The Juice”, mens andre shoppede 

efter slik. Alle mødtes ved gaten, undtagen tre personer ved navn Lea, Katrine og Freja. De stod ovre 

ved MAC, og kiggede på læbestift. Men de nåede det heldigvis i sidste øjeblik. Vi kom med flyet, og 

landede i Milano Lufthavn ved 11:00 tiden.   

Efter vi var landet, og havde hentet vores kufferter, skulle vi køre i bus. Vi kørte i to timer. Så stoppede 

vi på en tankstation og spiste. Vi fik lidt forskelligt at spise. Nogle fik lassange, toast eller spaghetti. 

Så kørte vi to timer mere. Da turen næsten var overstået hentede vi vores ski og stave.   

Da vi ankom til hotellet, fik vi vores nøgler og satte vores bagage. Så gik vi rundt og så hinandens 

værelser.    

Næste dag var første dag på ski. Dem som 

havde prøvet der før, kørte med Kim. Resten 

af os begyndte på børnebakken. Senere kom vi 

på den grønne, og til sidst kørte alle på den 

blå.    

Først var der mange der ikke kunne finde ud 

af det, og der var mange som faldt og kørte ind 

i ting. Det tog noget tid at blive gode, men 

efter et stykke tid blev alle mere vant til det. 

Til sidst kom de fleste på den sorte pist.  

Oplevelsen gjorde et stort indtryk på os, på 

grund af at det både var første gang vi var i et 

andet land sammen, men også fordi at vi lærte 

meget mere om hinanden. Blandt andet at der 

er nogen som spiser meget slik.  

Olivia, Lea og Melina   
   

Skitur 2017 

Det hele startede den 4/3 2017 klokken seks om morgenen. Vi stod i 

Kastrup lufthavn og var klar til at invadere flyet og tage rejsen til Italien. 

Flyveturen varede to timer men bagefter skulle vi i bus 4½ time uden 

vi måtte få noget at spise 

eller have håndbagage med. 

Vi kom sikkert hen til vores 

hotel (Hotel Romanda). Vi 

fik vores værelser, som 

måske godt kunne have 

været en lille smule bedre, 

men i forhold til at det var et 3-stjernet hotel, kunne det 

lige accepteres. Maden var kedelig, men en billig pizza 

nede fra torvet kunne altid hjælpe en lillesmule. De første 

to dage stod vi på ski i byen Lavarone, som var et utroligt 

(dårligt) lille sted. De to næste dage var vi i Folgaria som 

var markant meget bedre, der var stunt park m.m.. Den 

sidste dag i Lavarone var sneen meget dårlig og det var 

ikke en specielt stor fornøjelse. Dagen efter kørte vi den 

samme rute tilbage med bussen og fløj til København. 

 Gabriel, Artur, Fogh, Rolf og Adam 
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Vores Skitur  
04-03-2017 til den 10-03-2017  

Skulle vi på skiferie til Italien, med Kim, Anne, Martin og hele klassen. Klokken 06:00 skulle vi være 

i Kastrup lufthavn. Alle var der undtagen lærerne, de kom 06:05. 

Flyveturen var stille og rolig, selvom vi vandrede rundt omkring i flyet, som om vi ejede det.   

Da vi ankom ved 11 tiden, blev vi hentet af en bus, hvor vi skulle køre i fire timer. Efter to timer holdt 

vi et hurtigt stop ved en tankstation, hvor vi fik morgenmad/frokost. Inden vi blev kørt til hotellet, fik 

vi vores skiudstyr.   

Efter en lang tur, ankom vi til Hotel Romanda. Vi boede på anden sal nr. 21 for enden ad gangen med 

Josephine. Der var nogen som gik ud for at gå på opdagelse, og nogen prøvede at finde en kiosk. Det 

lykkedes for dem. De sidste valgte at blive hjemme og pakke ud.   

05-03 Tog vi til skistedet i Lavarone, hvor de fleste stod på børnebakken i ca. en time. Efter det stod 

vi på den grønne bakke. Så gik vi med hele klassen op til den blå bakke og kørte i en stolelift 

sammen. Efter vi havde lært ruten, kørte vi i små grupper, Vi var sammen med Lea og Sarah.  

06-03 Næstsidste dag i Lavarone. Vi startede med at stå på den blå pist og Amanda overtalte Mahan 

til at køre på den røde. Efter en lang dag, fik vi lov til at køre på snowtube, som er en slags ring/kælk.   

07-03 Der tog vi hen til Folgaria, der ligger ved nogle bjerge. Det er en del af Lavarone. Vi stod på 

ski i seks timer hver dag, hvor vi kørte på mange stejle pister. Mahan kørte på den røde pist 

uden at vide det.  

08-03 Tog vi igen til Folgaria, hvor vi tog en lift længere op ad bjerget. Der var en meget smuk 

udsigt og de fleste drenge som havde prøvet 

at stå på ski før, tog over til Fun-park.   

09-03 Tog vi tilbage til det sted, hvor vi 

startede, Lavarone. Dem der havde lyst til at 

udforske, skulle stå på ski med Kim, vi tog 

med der. De fleste af os prøvede den 

sorte pist. Først prøvede Amanda den sorte 

pist. Der efter fik hun overbevist Mahan, om 

at prøve den og vi fortryder ingenting, da vi 

hverken faldt eller kørte ind i noget *host 

host* Isha. Efter en lang dag, købte vi en is. 

10-03 Vi vågnede tidligt - op klokken 04.00 

for vi skulle nå en bus ca. klokken 05.00  

Vi ankom til Milano lufthavn ca. kl. 09.        

Vi gik sammen rundt i lufthavnen og 

hyggede, indtil vi skulle gå ombord på flyet 

til Danmark.  

Mahan og Amanda 
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De gamle rødder 2016/17 

De nye rødder 2017/18 
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Skolens fødselsdag 

Om tirsdagen havde vi lavet et program til 1. klasse, som vi kaldte børnefødselsdag. Vi startede i 

klassen, da klokken var otte. Vi havde bagt boller til første klasse, som derefter lavede aktiviteter, 

bl.a. limbo og stop dans. Efter aktiviteterne blev der delt muffins ud til alle med skolens logo på. Så 

sang vi i salen og råbte hurra for skolens 50-års fødselsdag. Derefter tog vi bussen hen til Tivoli, 

hvor vi fik vores tur-pas, og så startede vores tur i Tivoli. 

I Tivoli prøvede vi næsten alle forlystelser, som Vertigo, Dæmonen, Aquila og Himmelskibet. 

Under vejs kunne man købe slik og drikkevare. 

Hvis man skulle hjem med busserne, blev vi hentet henne ved Tivolis hovedindgang kl. 15 og blev 

kørt tilbage til skolen. Hvis man blev inde i Tivoli, skulle man selv sørge for at man komme hjem 

og for at få mad. Nogle købte shawarma, wraps eller fish and chips. 

Vi kom først hjem klokken 22:00. Vi havde en sjov tur i tivoli, noget man ikke bare glemmer. Vi 

alle havde det sjovt, og man kunne godt have brugt hele natten i Tivoli. 

Tülin 

 

Skolepatrulje  

Vi skal stå ved krydset ude foran skolen kl. 07.45. Derefter skal vi stå og følge folk sikkert over 
fodgængerfeltet. Vi har hver en dag om ugen, hvor vi står, og hvis man ikke kan nå sin tid, har 
man en makker der kan tage ens plads. Så tager man i stedet makkerens plads næste gang han 
eller hun skal stå. Vi gør det ikke frivilligt, nej, vi har et formål. For når vi har stået her i ét år, 
får vi en tur til København med en tur i biografen, og derefter på restaurant. 
Kian og Noah 
 

 

 

 Skolepatrulje – et sandt kald for 7. klasse 
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Sprogtur til Berlin (tysk holdet) 
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Sprogtur til Paris (fransk holdet) 
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Farvel til HP 

 

Her om ikke så længe skal vi sige ”farvel” til Herlev Privatskole, og det er med blandede følelser, at 

vi nu går fra skolen. Vi er kede af at skulle sige farvel til HP og menneskene her, men vi er utrolig 

glade for alt det, som den her skole har givet os og lært os.  

Når vi nu forlader skolen, forlader vi den med en hel masse fantastiske minder, heriblandt nogle 

fantastiske hytteture og rejser. Vi husker især tilbage på ture som Bornholm, Berlin, Odense, Østrig 

og Rom. Vi husker tilbage på en masse skolefester, fødselsdage, morgensange og Trivselsdage. Alle 

er ting, som vi ikke ville have været foruden. På en måde forekommer det os også en smule 

skræmmende, at mennesker, som vi har set hver dag i stort set 10 år, de mennesker, som vi er vokset 

op med, ikke længere skal være en del af vores hverdag.   

For 10 år siden havde vi vores første skoledag, og lige om lidt har vi vores sidste. I løbet af de her 10 

år er vi blevet formet som elever, men i den grad også som mennesker, og selv om Herlev Privatskole 

er en lille skole, så har der altid været plads til alle, og vi har nydt skolens trygge rammer. Vi har nydt 

alle lærernes selskab, for vi har efterhånden haft dem alle sammen. Vi har måske ikke nydt alle timer 

og lektier lige meget, men vi er taknemlige for den tid, der er blevet brugt på os, hvilket er grunden 

til, at vi nu er rustet og klar til gymnasiet.  

Vi håber, at folk, når de i fremtiden tænker tilbage på deres tid på HP, vil tænke tilbage på det med et 

smil og huske det som en god tid. En tid med en masse dejlige mennesker, som synes at have været 

uundværlige for vores opvækst.  

Vi siger farvel til Herlev Privatskole, og alle skal vi videre i forskellige retninger, men vi tror roligt, 

man kan sige, at det gør sig gældende for os alle sammen, når vi siger, at ingen af os vil glemme 

Herlev Privatskole! 

Frederikke og Sofie B. 
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Referat af ordinær generalforsamling på Herlev Privatskole  

onsdag den 29. marts 2017  
 

 

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 

 

Referent: Thomas Hjort Jensen 

 

 

 

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 Britt Spangsberg indledte med at henvise til den skriftlige beretning for 2016, der er en del af årsregnskabet, som 

er sendt ud til forældrene forud for generalforsamlingen og lægges på skolens hjemmeside. Ledelsesberetningen består formelt af en 

gennemgang af skolens hovedaktiviteter, skolens økonomi, aktiviteter på skolen, evaluering af skolen samt bestyrelsens 

forventninger til skolens fremtid.  

 

Skolens kerneaktivitet er at tilbyde et-sporet undervisning fra Forskole til 9. klasse og tilbyde SFO fra Forskole til 3. klasse baseret 

på skolens værdier: et trygt miljø, høj grad af faglighed og god opførsel.  

 

Skolens økonomi kan opsummeres i, at skolen er så stabil økonomisk, at den også i fremtiden kan drives efter de fastsatte 

målsætninger og værdigrundlag. Skolens økonomiudvalg har arbejdet ret detaljeret med analyse af skolens økonomi og har 

udarbejdet en række forskellige scenarier og en fler-årig investeringsplan. Analysen viser, at  skolens økonomi er sund og både har 

plads til løbende investeringer og eventuelle uforudsete udgifter. Scenarierne viste dog også, at der ikke kan rykkes ret meget rundt 

på grundlaget for økonomien, hvis denne balance skal opretholdes, og dette blev taget op under gennemgangen af økonomien under 

dagsordenens punkt 3. 

 

Skolen har igen i  2016 været præget af højt aktivitetsniveau. En del af aktiviteterne vedrører temaet ”Trivsel og adfærd”, som har 

været indsatsområde i både 2015 og 2016. I 2016 har skolen bl.a. lavet en inklusionsstrategi, som anviser en operationel tilgang til, 

hvordan vi driver skolen og inkluderer eleverne. På Herlev Privatskole gør vi rigtig meget for at rumme alle elever, og vi vil strække 

os langt for den enkelte, så længe det ikke går ud over klassens øvrige 23 elever. Der er også udarbejdet en trivselspolitik med fokus 
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på anti-mobning, og der er gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse, som har dannet grundlag for klasselærersamtalerne. 

Fordybelsesdage, hvor eleverne arbejdet på tværs af klassetrinnene, så dagens lys. Og så blev gameboosters-tiltaget endvidere 

forankret, i hvilke ældre elever planlægger og gennemfører nogle lege i frikvartererne med de yngre klassetrin under vejledning af en 

lærer.  

 

IT fylder rigtig meget – både i hverdagen og økonomisk. IT-værktøjer er i dag en fast del af hverdagen - helt ned til forskolen, hvor 

vi tidligere har investeret i iPads. Efter sommerferien vil det være obligatorisk for elever fra 6. klasse at have en computer med 

dagligt. Dette har været varslet i god tid, så der har været tid til at forberede investeringen, og i forlængelse af de seneste års 

indsatsområder er det besluttet, at der i det kommende skoleår skal arbejdes med digital dannelse som særlig indsatsområde. 

 

SFO’en har igen i år haft en god balance mellem traditioner og nye tiltag. Der har bl.a. været Halloween, skaterdage, ture til 

skøjtehallen, juleværksted, marmeladefabrik, sommerOL og sommerfest. Brobygningen har været i fokus, og de kommende 

forskolebørn har været inviteret på besøg i januar og til introforløb i august.  SFO’en har i år gennemført en særskilt trivselsmåling, 

som har vist en stor tilfredshed ikke mindst med aktivitetsniveauet. 

 

Gymnastiksalen er blevet brandsikret. Det nye centrale beredskab har inspiceret skolen og kunne ikke godkende gymnastiksalen til 

brug til 260 personer, som der potentielt er samlet til morgensangen. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden, og der er derfor 

gennemført en række foranstaltninger i og omkring salen, så den er lovliggjort til samling af hele skolen. 

 

Skolen fejrer sit 50-årsjubilæum 7. april – dette er blevet forberedt i årets løb og kommer bl.a. til at bestå i en tur for alle til Tivoli. 

 

Britt Spangsberg benyttede også lejligheden til at byde velkommen til Ebbe Forsberg, skolens nye tilsynsførende. Ebbe har været 

sekretariatsleder i Privatskoleforeningen, lever op til de nye krav om at tilsynsførende skal være certificerede og kommer i det hele 

taget med solide kompetencer ift. tilsynet.  

 

Skolens bestyrelse er i gang med et generationsskifte. Formanden og kassereren træder ud i år, da deres børn dimitterer, og om to år 

følger næstformanden. Der er blevet arbejdet på at finde nogle gode og egnede kandidater, som kan sikre det fremadrettede 

bestyrelsesarbejde, ligesom der er sikre løbende overlevering. 

 

Som en indikator for niveauet af faglighed på Herlev Privatskole blev det nævnt, at karaktergennemsnittet ved seneste 

afgangseksamen var 9,4 – et flot snit, som har ligget stabilt over en årrække.  

 

Der er i 2016 blevet gennemført en landsdækkende undersøgelse af undervisningseffekten på de danske skoler. Tallet er et udtryk 

for, hvordan gennemsnittet ved de bundne eksamensprøver i 9. klasse ligger sammenholdt med elevernes socioøkonomiske 

baggrund. Resultatet for Herlev Privatskoles vedkommende er, at undervisningseffekten lå 0,7 højere end forventet, hvilket indikerer, 

at skolen er nået meget sikkert i mål mht. fagligheden og i øvrigt ligger klar i den øverste fjerdedel af privatskolerne, som er en 

uofficiel målsætning. 

 

Tilfredshedsundersøgelserne blandt personale og elever, trivselsmåling samt evalueringsskemaer udsendt til fire klassetrin udviser 

tilsammen rigtig stor tilfredshed. Der er endvidere meget lille udskiftning i lærerkollegiet, og ventelisterne til de kommende klasser 

er lange. Elevfrafaldet er desuden relativt lavt, og der følges op på de, der alligevel falder fra. 

 

Afrapporteringen fra den tilsynsførende har ikke givet anledning til bekymring. 

 

Britt Spangsberg rundede sin beretning af med at takke skolens personale for en energisk og engageret indsats gennem hele året, og 

skolens ledelse for at være kulturbærere og for stor ansvarlighed. Hun takkede også Forældreforeningen, hvis aktiviteter er 
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uvurderlige for trivslen på skolen. Endelig takkede hun forældrene for deltagelse og opbakning til skolen, eleverne for deres 

nysgerrighed og lyst til læring  samt bestyrelsen for konstruktivt samarbejde og stor indsats i bl.a. udvalgsarbejder mv. 

 

I forhold til forventningerne til 2017 og frem fastslog Britt Spangsberg, at økonomiens gode stabilitet og fremdrift forventes at kunne 

sikre værdigrundlaget for skolen fremadrettet. Der er plads til udvikling og til uforudsete udgifter, fokus på IT, stærk kultur og høj 

attraktionsværdi. 

 

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen. 

 

 

3 .   Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

 

Skolebestyrelsens kasserer, Klaus Blangsted-Jensen, gennemgik de økonomiske nøgletal fra årsregnskabet 2016. Han startede med at 

oplyse, at skolens revisor, Michael Søby fra  BDO Scanrevision, igen i år har godkendt regnskabet uden anmærkninger. Revisionen 

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

 

Klaus Blangsted-Jensens konstaterede, at vi er gode til at ramme indtægterne i forhold til budgettet. Vi budgetterer med en høj 

opfyldelse af elever i klasserne – politikken er, at der kun i 9. klasse ikke nødvendigvis fyldes op, hvis der skulle blive en ledig plads, 

af hensyn til kontinuiteten for klassen. 

 

I budgettet afsættes økonomi til vikardækning, men lærernes helbred har igen i 2016 holdt bedre end frygtet, hvorfor udgifterne til 

undervisning er under de budgetterede. Lærernes lønninger er derudover overenskomstbestemte og derfor relativt nemme at 

budgettere med. 

 

Brandsikringen af salen er udgiftsført i år i stedet for at blive aktiveret og belaster regnskabet med omtrent 450.000 kroner.  

 

Årets resultat er et underskud på 477.000 kr. og skyldes bl.a. afskrivninger. Netto har vi haft flere indtægter end udgifter. Balancen 

viser bl.a., at de likvide beholdninger ved årets udgang var 4,9 mio. kr. Regnskabsmæssigt er anlægsaktiverne faldet med 0,8 mio. kr. 

Afskrivningerne er ikke noget, vi selv har indflydelse på – vi følger nogle givne retningslinjer fra myndighederne. Vores egenkapital 

er 7,3 mio. kr. ud af en samlet balance på 10,8 mio. kr. Vi har ikke nogen rentebærende gæld, kun feriepengeforpligtelser. Balancen 

afspejler også økonomiens sunde tilstand. 

 

I lighed med tidligere år er konklusionen, at økonomien er sund, og at skolen styres på en kompetent måde af den daglige ledelse. 

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen 16. marts 2017. 

 

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 fik igen ordet og fremlagde til orientering budgettet for 2017, som er godkendt af bestyrelsen. Budgettet 

fremgår af årsregnskabet for 2016. 
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Budgettet skal ikke godkendes af generalforsamlingen, men det skal til gengæld fastsættelsen af skolepengene. Statsti lskuddet stiger 

– mod forventning - til næste år, hvilket er afspejlet i budgettet. I skolepengene er indregnet en mindre stigning. 

Undervisningsudgifterne ligger på 12,9 mio. kr. baseret på et forsigtighedsprincip. I budgettet er også indregnet en stigning i 

undervisningsudgifterne i forhold til satsningen på det digitale – fx til udskiftning af stikkontakter mv. Stigningen skal ses som 

udtryk for den digitale satsning, som det er bestyrelsens indstilling, at vi forfølger. 

 

Der er budgetteret med et underskud på 624.000 kr., som der er fin luft til i økonomien. 

 

Der er ikke grund til at ændre noget fundamentalt på økonomien og økonomiopsætningen, men baseret på arbejdet med de forskellige 

økonomiske scenarier, som blev omtalt af bestyrelsesformanden i hendes beretning, vil selv mindre ændringer relativt hurtigt kunne 

ændre skolens økonomi. Blandt andet viste fremskrivningerne af de forskellige scenarier, at hvis man f.eks. valgte at nedsætte 

klassekvotienten med en enkelt elev, så ville kassebeholdningen være væk på 5-6 år. 

 

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 2017: 

 

• Skolepenge forhøjes fra 1.600 kr. til 1.625 kr. 

• SFO betaling forhøjes fra 1.200 kr. til 1.225 kr. 

 

Reguleringen af skolepengene blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

7 .   Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af: 

 

• Søren Koch Jacobsen (barn i 7. klasse) 

 

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

 

Bestyrelsen foreslog endvidere nyvalg af: 

 

• Tine Forst (børn i forskolen og 2. klasse) 

• Mikkel Korsholm (børn i 4. og 8. klasse) 

 

Begge blev valgt for en to-årig periode 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: 

 

Formand:   Tine Forst  

Næstformand:   Nikolaj Kreisby-Pedersen 

Sekretær:  Thomas Hjort Jensen 
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Kasserer:  Mikkel Korsholm 

Menigt medlem:  Søren Koch Jacobsen 

 

 

8 . Valg af bestyrelsessuppleanter          

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af … 

 

Flemming Tange Jensen  (barn i 2. klasse) 

 

Og nyvalg af  

 

Lars Kiemer (børn i forskolen, 3. klasse og 5. klasse) 

 

Begge kandidater blev valgt for ét år uden modkandidater. 

 

 

9 .   Beretning fra den tilsynsførende 

 

Ebbe Forsberg takkede for tilliden ved valget af ham som tilsynsførende sidste år og orienterede om, at tilsynet med de frie skoler 

generelt tilstræbes at være lige så godt i de frie skoler som i folkeskolen, og at der er udviklet en certificering af tilsynsførende. Som 

tilsynsførende er man forældrenes advokat – garantien for, at det, der foregår på skolen, er så godt, som bestyrelsen påstår. Den 

tilsynsførende skal være neutral og undersøge fagområder, drøfte undervisningsplaner og sikre, at eleverne dannes, så de kan indgå i 

det danske samfund. Den tilsynsførende vurderer og holder endvidere øje med trivslen i klasserne.  

 

Ebbe Forsberg, som gennem sit tidligere virke som sekretariatsleder i Privatskoleforeningen kender de fleste private skoler i 

Danmark, betegner Herlev Privatskole som en perle. Han har i løbet af 2016 overværet undervisningen i dansk, engelsk og 

matematik, men også i en række andre fag. Han har sørget for at komme bredt rundt i skolen og klasserne for at få et grundigt indtryk 

af stedet. Han har overværet undervisning på alle klassetrin (med undtagelse af forskoleklassen) og haft samtaler med skolens ledelse 

mv. 

 

Den tilsynsførende sammenholder sine oplevelser med de målsætninger, skolen kommunikerer på sin hjemmeside mv., og som 

udgangspunkt konkluderer han, at skolen fuldstændig lever op til sit værdigrundlag. Der anvendes meget varierende 

undervisningsformer, eleverne er velforberedte, og der er en rigtig god stemning i klasserne. Alle bliver hørt. Lærerne er meget 

erfarne, og elevernes motivation er stor, og arbejdsomheden er implementeret som kultur overalt, hvilket understøtter det høje faglige 

niveau. Eleverne er i mellemtrinnet allerede kompetente sprogbrugere mv. Projektopgavefremlæggelsen i 9. klasse handlede om 

fordelingen af verdens ressourcer. Eleverne gik meget højt op i det, og deres forældre var til stede. Engagementet var stort, og 

stemningen også i de store klasser er rigtig god. Reglerne er klare, også for opførslen. Disciplinen foregår gennem kulturen – det er 

ikke sådan, at der skældes ud. Fællesskabet består i de fælles værdier og den fælles form. 

 

Skolen følger som udgangspunkt folkeskolens fælles mål. Der er dog samtidig et højt fagligt ambitionsniveau. Lærerne er enten 

læreruddannede eller har en akademisk uddannelse. Det faglige niveau hos lærerne er også meget højt, og lærerne har et usædvanlig 

godt fællesskab. Alle møder i god tid inden første lektion og vender stort og småt over en kop morgenkaffe. Man kerer sig om 

hinanden, og det er glade lærere med muntre replikker til hinanden, der går til første lektion. Morgensangen er også en del af 

kulturen. Skolen er forudsigelig, hvilket er med til at gøre den til et trygt sted at være. Eleverne opleves som opdragede til at være en 

del af det danske samfund fx gennem elevråd mv. 
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Ebbe Forsberg omtalte også den tidligere nævnte CEPOS-undersøgelse af undervisningseffekten og fremhævede den som vigtig, 

fordi den prøver at korrigere for forældrenes baggrund. Undervisningseffekten siger noget om, hvor meget eleverne flyttes igennem 

forløbet. 97 % af skolerne i Danmark flytter eleverne mindre end Herlev Privatskole.  

 

Der blev kvitteret for den tilsynsførendes grundige og positive afrapportering med applaus. 

 

 

10 .   Eventuelt 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen, så Ulla Wulff Kjær erklærede generalforsamlingen for afsluttet og 

takkede for god ro og orden. 
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