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Skoleintra – en del af hverdagen på Herlev Privatskole 
 
Fjerde, femte og ottende klasse var i dette skoleår pilotklasser for indførsel af Skoleintra på Herlev 
Privatskole. Skoleintra er en firdelt platform bestående af elevintra, forældreintra, personaleintra og 
skoleporten, hvor et af formålene er at skabe nye og forbedrede kommunikations- og 
informationsformer og et optimalt miljø for et velfungerende samarbejde mellem alle parter. I 
pilotåret har vi forsøgt at få nogle udvalgte områder til at fungere. Vi har bl.a. arbejdet med 
netbaserede lektiebøger både i forældreintra og elevintra, brugt elektroniske tilmeldingssedler til 
nogle arrangementer, forældre har kommunikeret klassevis v.h.a. forældreplatformen og der er 
blevet informeret fra lærer til elever og forældre. 
Noget har fungeret rigtigt godt, mens andet skal justeres og indarbejdes bedre. Og konklusionen er 
entydig: Skoleintra er kommet for at blive, og i løbet af skoleåret 2007/08 skal alle – administration, 
lærere, klasser og forældre blive en del af Skoleintra.  
Mere herom efter sommerferien. 
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Til samtlige skolens elever og forældre! 
 
I skrivende stund nærmer en velfortjent sommerferie sig forude, skolen præges af hektisk og nervøs 
eksamensaktivitet, og de hårdtarbejdende håndværkere ”inde ved siden af” knokler stadigvæk 
lystigt med at færdiggøre vore naboers og skolens fælles parkeringsplads. 
 
Når vi mødes igen efter en dejlig, solrig, grøn og afslappende sommerferie, forventer vi, at denne 
parkeringsplads står helt færdig – og desuden satser vi stærkt på, at den helt nye parkeringsplads 
inde på skolens nuværende grund, hvor vores cykler p.t. står parkeret, er etableret omkring d. 1. 
september; samme dato har vi forhåbentlig ligeledes en færdigetableret, overdækket og helt ny 
cykelparkering klar langs med Gl. Klausdalsbrovej – med plads til ca. 110 – 120 cykler. 
 
Udover dette skal sommerferien bruges til at etablere omfangsdræn omkring vores hvide 
hovedbygning med det formål at ”affugte” vores dejlige, gamle villa. 
 
På det personalemæssige område har jeg ligeledes en del nyheder, som jeg nu kan løfte sløret for. 
 
Ikke færre end 4 af vores kvindelige kolleger går rundt og stråler som små sole, idet de alle er 
gravide. 
 
Susanne Schütt Madsen går fra nu til sommerferien og er væk hele næste skoleår. 
 
Rikke Vincentz går fra i slutningen af september og er ligeledes væk, som minimum, hele næste 
skoleår. 
 
Maria Ekberg, som i forvejen er på barselsorlov, venter barn nr. 2 og går mere eller mindre direkte 
over til orlov nr. 2 – og er dermed væk, som minimum, hele næste skoleår. 
 
Vibe Abildgaard, som er skolens barselsvikar for Maria indtil sommerferien, stopper her til 
sommerferien – og jeg skal i den forbindelse benytte lejligheden til at takke Vibe for hendes store 
arbejde for skolen og ønske hende al mulig held og lykke fremover! 
 
Samtidig et stort held og lykke med graviditeterne til alle 4 kvindelige kolleger! 
 
Herudover har Marie Birkedal Christensen i god tid meddelt skolen, at hun sammen med sin familie 
er i gang med at bygge hus i Holbæk og regner med at stoppe på skolen hen mod juletid. 
 
Både Marie og skolen er meget kede af, at Marie skal stoppe til den tid – men samtidig ønsker vi 
Marie al mulig held og lykke fremover. Mere herom til jul. 
 
Disse 5 nyheder har betydet, at den oprindeligt udarbejdede fag- og timefordelingsplan har måttet 
ændres radikalt – men det er lykkedes at lave en rigtig god og stabil fagfordeling med en 
overordentlig stærk bemanding i samtlige kompetencegivende, boglige fag. 
 
Samtidig har det betydet, at vi kan  byde velkommen til en ny fastansat lærer, Susan Ryholm 
Duvier, som er 49 år gammel og kommer fra Søllerød Kommunes Skolevæsen, hvor hun er 
specialundervisningsekspert og tillige skolens læse- og stavevejleder. Derudover er Susan en 
særdeles rutineret og dygtig dansklærer – og jeg er sikker på, at skolen hermed er blevet beriget 
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med en endog særdeles erfaren og kompetent forstærkning til vores i forvejen meget dygtige 
lærerpersonale.  
 
Skolen vil herudover i eftersommeren gå ud og søge efter en barselsvikar, som skal dække de sidste 
hængepartier, som alle vedrører fag, som er knap så tungt boglige. 
 
Alt i alt står skolen også til næste år særdeles godt rustet til at lære vores fælles børn en masse nyt; 
og selv om flere af klasserne vil opleve visse ændringer i bemandingen, er jeg sikker på, at alle vil 
opleve ændringerne som positive – og resultatet heraf vil være, at et skoleår, som umiddelbart 
kunne se lidt hektisk ud, vil blive oplevet som endnu et harmonisk, trygt og lærerigt år med masser 
af dejlige, fælles oplevelser. 
 
Med ønsket om, at I alle får en rigtig god og lys sommer,  
sendes I de bedste hilsener. 
 
 
 
Per Simonsen 
Skolebestyrer 
Per.Simonsen@skolekom.dk 
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     Herlev den 24/3 2007 
 
Rapport fra Herlev Privatskoles tilsynsførende 
 
Så er det tid at sætte sig til tastaturet og skrive endnu en rapport om tilstanden på Herlev 
Privatskole. Denne gang vil jeg indledningsvis nævne konklusionen: På baggrund af min 
kontakt med Herlev Privatskole og den undervisning, jeg har overværet, samt de 
karakterbøger jeg har gennemset, må jeg konkludere, at skolen fuldt ud står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Inden jeg skriver om mine besøg på skolen, vil jeg fremhæve et par forhold, som har stor 
betydning for livet på en skole. I ledelseslitteraturen bliver lederens betydning ofte 
fremhævet. Er lederen venlig og imødekommende, bliver tonen på virksomheden eller 
plejehjemmet også venlig og imødekommende. Lytter lederen til medarbejderne, blive der 
skabt en kultur, hvor man lytter til hinanden. Jeg skal ikke give Per Simonsen karakter som 
leder. Det ligger uden for mit område. Blot har jeg lyst til at sige, at I på Herlev Privatskole 
har en skolebestyrer, som brænder for Herlev Privatskole. Nogle gange skal han næsten 
lægge bånd på sig selv, for ikke at rose skolens engagerede medarbejdere for meget.  
 
Det andet forhold jeg vil fremhæve handler om skolens læringsmiljø. Alle de klasser jeg 
besøgte, var præget af elevernes store villighed til at byde ind med noget. Hvis tonen i 
klassen er hård og hånende, er det svært at række hånden op og sige noget. Jeg 
fornemmer, at Herlev Privatskole er præget af en god tone, så den enkelte elev – også 
den bogligt famlende! – får frimodighed til at komme med sit bidrag.  
 
Besøgene i de enkelte klasser: 
 
Onsdag den 7. marts begyndte med Marie Birkedals undervisning i 1. klasse i 
kristendom. Først spurgte læreren, hvad de indtil nu havde lært i kristendomstimerne. 
Mange svarede, at de havde lært om Gud, Jesus, Abraham, Sara m.fl. Det var tydeligt - og 
for en præst meget glædeligt! - at de havde lært en masse. 
 
Dagens tema handlede om, hvad der gør os glade, og hvad der gør os kede af det. (Her 
må være plads til en useriøs parentes, som slet ikke hører hjemme i en formel rapport: Til 
min store glæde fandt jeg ud af, at Jacob blev glad, når Brøndby vandt. Den glæde deler 
jeg til fulde.) Ellers blev der udtryk stor glæde over at få lov til at fejre fødselsdag. Hvem 
glæder sig ikke over at blive fejret! Senere i timen handlede det om det, vi bliver kede af. 
Eleverne læste om en, som blev ked af det, fordi han mistede en, han holdt meget af. 
Uden at være direkte forkyndende blev det tydeligt, at det er i orden at græde i kirken. 
 
Lad mig også nævne, at det bliver godt, når byggeriet i skolens nærhed er færdig. Et par 
drenge blev forstyrret af et par maskiner, der larmede lige uden for vinduet.  
 
En god time. 
 
I næste time besøgte jeg 7. klasse, hvor jeg mødte Eva Bagger, en af skolens nye lærere. 
Hun trådte til med kort varsel og virkede til at være faldet godt til i klassen. Det blev en 
spændende og alternativ time. På baggrund af en bog, satte Eva Bagger en gruppe 
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”eksperter” til at diskutere for og imod det fornuftige i at udstyre mennesker med et 
”Nærsyn”. Et fremtidigt ”Nærsyn” bevirker, at man kan se ”Nærsyn” overalt. F.eks. når man 
venter på bussen, går en tur i skoven eller keder sig ved middagsbordet. Eksperterne 
bestod blandt andet af en psykolog, en politiker, en mor med flere. Elever og lærer 
fortjener stor ros for en god, saglig og engageret debat.  
 
Som ordstyrer sørgede læreren for god fremdrift i debatten. Kun en enkelt gang forlod hun 
sin ”objektive” rolle og tildelte en debattør karakteren ”en god pointe”. 
 
Sidst i timen vendte vi tilbage til virkeligheden anno 2007 og diskuterede om ”Nærsyn” var 
ønskeligt. Langt de fleste var imod. Dog var det interessant at notere, at eleven der havde 
påtaget sig rollen om direktør for ”Nærsyn”, også i den virkelige verden forsvarede 
menneskers ret til at få indopereret et ”Nærsyn”. Måske kan man overbevise sig selv, hvis 
man skal forsvare et synspunkt, man i udgangspunktet slet ikke deler!? 
 
En tankevækkende time!  
 
Efter morgensang fulgtes jeg med Kai Beck-Andersen til engelsk i 5. klasse. Her fik jeg 
virkelig lejlighed til at høre eleverne tale engelsk, idet hver enkelt havde forberedt en 
historie ud fra et rigtigt 70’er billede. Den enkelte elev rejste sig og fremførte sin historie 
ved hjælp af et manuskript. Der var stor forskel på historiernes længde, men generel var 
eleverne dygtige til at formulere sig på engelsk. Læreren gav da også udtryk for, at han var 
både stolt og overrasket over, at de kunne så meget. Det er også værd at bemærke, at 
eleverne klappede efter hvert indlæg. En detalje som understreger det gode læringsmiljø, 
som præger skolen. 
 
En rigtig engelsktime. 
 
Frokost 
Efter besøget i klasserne var skolen vært for en frokost, hvor jeg fik svar på  mine 
spørgsmål og observationer. På den tilsynsførende er det meget meningsfyldt at få 
mulighed for at give respons på det, jeg har oplevet i timerne. Vi talte blandt andet om ”Os 
og kristendom”, lærebogen i kristendom. Jeg kender ikke bogen, men bemærkede, at 
bogen ikke kun handler om kristendom, men også om andre religioner. Vi talte også om, at 
det til tider har været forstyrrende med byggeriet i skolens baghave.  
 
Karakterer 
Sædvanen tro brugte jeg nogle minutter på at se på elevernes standpunkter. Generelt må 
det siges, at det ikke bare ser pænt ud. Det ser flot ud. Når en 10. klasse ender med et 
gennemsnit på 9,00 i mundtlig dansk er det flot og imponerende. Generelt kan man vist 
bare sige, at Herlev Privatskole klarer sig godt.  
 
Projektopgaver 
Mandag den 12. marts havde jeg det privilegium at overvære 9. klasses fremlæggelse af 
deres projektopgaver. Jeg nåede 5 projekter (Fedme, Afrikas børn, Ungdomshuset, Stress 
og Terror) og fik på den måde et godt indtryk af elevernes arbejde. Selvfølgelig var der 
forskel på projekternes kvalitet, men generelt må jeg sige, at de var på et højt fagligt plan. 
Eleverne var også dygtige til at fremlægge deres opgaver. Når jeg sammenligner med min 
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egen skoletid, må jeg bare konstatere at i dag er eleverne dygtige til at stå frem og 
fremlægge et projekt! 
 
Generelt var opgaverne meget beskrivende. Der blev dog også plads til at fokusere på 
mere overordnede spørgsmål. I forbindelse med fedme, blev vi således opfordret til at 
tænke over, hvem der har ansvaret, hvis jeg vejer for meget. I projektet ”Afrikas Børn” fik vi 
at vide, at vi kan gøre en positiv forskel. Omkring terror blev vi beroliget med, at det er ret 
usandsynligt, at terrorister får mulighed for at fremstille atomvåben. Gid eleverne har ret i 
den antagelse! I forbindelse med Stress blev der gravet dybt og stillet skarpt på 
udfordringen ved at navigere i det moderne og omstillingsparate samfund. 
 
Efter hver fremlæggelse var der mulighed for spørgsmål og debat. Der var dog stort set 
ingen, der havde lyst til at debattere de enkelte indlæg. Det synes jeg var en skam, for der 
var masser af ting, man kunne tage fat på. F.eks. havde jeg selv en vældig lyst til at 
debattere det negative billede, der blev givet at Afrika. Eller hvad med en snak om 
ideologien bag Ungdomshuset? Nå, det er vist ikke meningen, at man skal blande sig som 
tilsynsfører! 
 
Jeg vil slutte med at ønske forældre, elever og skolens personale tillykke med en god 
skole. I har stadig opgaver, der skal løses. F.eks. bliver det en spændende udfordring at 
tage en del nye elever ind i 10. klasse. I tager imod de elever som ”vil noget med 10. 
klasse”. Men derfor er det alligevel en udfordring at rumme elever, som kommer fra andre 
skoler med andre kulturer. Håber det kommer til at gå godt! 
 
Selv om der ikke er så meget at komme efter, må I naturligvis altid stille jer selv 
spørgsmålet: ”Hvordan gør vi det endnu bedre?” I skal ikke stille spørgsmålet på den 
stressede måde, men fordi det er spændende at være på vej og sammen jage efter nye 
mål.  
 
Til slut: Glæd jeg over alt det, I har! Det er ikke så lidt! 
 
Med ønsket om Guds velsignelse over Herlev Privatskole. 
 
Sognepræst Niels Jørn Fogh 
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Forskolen 

Forskolen har været med i en tegnekonkurrence, som er blevet udskrevet af medicinalfirmaet 
”Norpharma”. 
Vi valgte at gengive vores bidrag i billeder og ord. 
Historien handler om lusen Louis, som bor på drengen Bastians hoved. Hvordan kommer Bastian af 
med lusen, og hvad sker der så? Det kan I læse jer frem til her i vores lille tegneserie.  
 
Selvom vi ikke vandt, har vi haft det rigtig sjovt med at lave plakaten.     
 
God fornøjelse! 
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1. klasse 

 
 
Hyttetur 
Vi har været på hyttetur. 
Vi kom i skole mandag morgen kl. 8.  
Så legede vi lidt og så kom Kristinas mor og far og Jeppes far og hentede vores bagage. 
Så tog vi med bus 167 og H-tog og bus 334. Det var en vild tur med bussen. 

Vi 
stod 
af 

bussen og gik 2 km og så kom vi endelig til hytten. Magnus og Jeppe kom først og så kom de andre. 
Først spiste vi frokost. 
Astrid og Kristina og Louise var meget gode til at fange frøer. Den første frø kaldte hun Nina. 
Så gik vi en meget lang tur på 4 km. Vi gik langs med en mose. Der var et hus, hvor der var en 
hund. Freja og Natasha og Lena og Niclas syntes, den var sød. Men Caroline var bange for den. 
Så gik vi videre. Der var nogle brochurer og dem tog mange af os. Der var et kort over skoven i 
brochuren. 
Vi gik forbi et væltet træ og dagens klatretøser var Astrid og Camilla og klatrefyrene var Mikkel og 
Rasmus og Danial og KlatreKai. 
Så gik vi videre og vi kom til et fugletårn og der kiggede vi på fugle. Vi så lappedykkere. 
Så gik vi igen 2 km tilbage og så var vi trætte. 
Rikke og Kai lavede aftensmad. Vi fik hjemmelavet pizza. 
Så var nogle af os ude og fange frøer. Jeppe var lige ved at falde i vandet, men han gjorde det ikke. 
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Katrine og Astrid var de første, der børstede tænder og Kristina og Freja og Sarah legede flagermus. 
Så skulle vi sove og vi sov hele natten og så vågnede vi. 
Vi lå lidt i vores senge og så skulle vi have morgenmad. Vi fik boller og havregryn og cornflakes. 
Inden havde vi pakket og så skulle vi hjem. Sarahs mor og Magnus far hentede vores bagage. 
Vi gik ved Farum sø. Rikke havde lavet madder, som vi spiste på vejen. Til sidst løb vi for at nå 
toget. Men vi nåede det og kørte med toget til Bagsværd og så med bus 167 og vi kom til skolen kl. 
14.00. 
Skrevet af Astrid og Jeppe. 
 
Vi spillede fodbold og det var sjovt, meget sjovt. Jeppe og Danial 
skød bolden og det gjorde Jonathan også. Mikkel skød bolden ud 
i vandet og så faldt han i vandet. 
Skrevet af Danial. 
 
 
Jeg fangede en frø, der hed Astrid og Kai tog et billede af mig og 
Astrid. Jeg sad på en stol sammen med Astrid. 
Skrevet af Jais. 
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Da vi kom i skole skulle vi på hyttetur. 
Så kom bussen lidt efter og så skulle vi 
af sted. Vi kørte med tog og med bus og 
så kom vi endelig frem til hytten. Her 
skulle vi spise madpakker. Da vi var 
færdige gik vi ud og spillede fodbold 
eller fangede frøer. Bagefter skulle vi 
ud og gå en tur og vi fandt en snog på 
vejen ved Farum sø. Vi skulle også 
finde et fugletårn og så skulle vi hjem. 
Da vi legede, faldt jeg i vandet og det 
gjorde Benjamin også. 
Skrevet af Magnus 
 
 
 

 
 
 

2. klasse 

 
 
 
 
Hyttetur: 
 
Vi var på stranden og Helena-Celine og Amalie var i vandet og så holdt Amalie fast i Helena så hun 
faldt i vandet. Senere kom vi op for at tage tøj på og da skulle Caroline også til at tage tøj på, men 
så fløj hendes håndklæde op, så hun stod helt nøgen. Emily så det og det var ikke sjovt. 
Da vi var kommet hjem fra stranden, fandt vi ud af, at der var en myretue på værelset, så vi flyttede 
ud i stuen.  
Senere skulle vi i seng, men vi var lidt bange for vinduet var åben. 
 
Skrevet af: Caroline B og Amalie 
 
Pigen og drengen i skoven: 
 
Der var engang en pige og dreng. De gik en tur i skoven. Så gik de hen til et træ og der lå et 
dovendyr og sov i træet. Grenen knækkede og dovendyret faldt ned på et pindsvin og råbte: Der er 
fare på færde!! 
Så kom der en rytter ridende; han var de ondes leder og han dræbte dovendyret og red væk. 
Lille Mette ville dræbe ham, men hun kunne ikke løbe, for hendes storebror holdt godt fast i hendes 
kjole. Så sagde hanl, at hun skulle lade være med det, men så så Mette, at der var en ulv, som 
prøvede at æde dem. Mette blev bange. 
De var langt inde i skoven og det var ved at blive mørkt, men så så de nogle feer. De spurgte dem, 
hvad de lavede i skoven. Feerne sagde, at de måtte få 3 ønsker, men de skulle passe på, for der var 
kommet onde til skoven. Åhh! Sagde lille Mette, så må vi godt nok passe på. Hun holdt sig tæt til 
sin storebror og var meget bange. 
De gik hurtigt hjem. 
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Skrevet af: Sigrid og Masha 
 
Der var 3 dyr: 
 
Der var engang en løve. Løven hed Simbad og den havde en far, der hed Mufasa og de var søde 
mod hinanden og det var godt. 
 
Der var et egern. Det hed Sissi. Det havde en lillesøster, som hed Blili og de var ikke glade for 
hinanden. 
 
Der var engang en sæl, som var ked af det, fordi hans mor havde skældt ham ud. Han kedede sig 
ihjel i 2 timer. 
 
Skrevet af: Mona, Cecilie B, Nicoline og Emily 
 
En historie: 
 
Der var engang en professor, der hed Magnus. Han havde en lille hjælper. Det var en lille hund som 
hed Gohiba. Den var meget nuttet, men der var dog en ulempe, for den var meget tosset. En dag da 
professoren var i gang med et vigtigt eksperiment; en flyvende bil kunne hunden ikke forstå, hvad 
der var så vigtigt ved denne metalbunke. Så den kom desværre til at vælte planen til bilen ned på 
gulvet og hunden sagde vov vov og vuf, for den skulle på toilettet. Men professoren var lidt døv, så 
han hørte intet. Så sagde det PRUT og så var planen ødelagt. Professoren blev så rasende, at han 
fløj væk i en raket, som han havde lavet for en uge siden. Første stop var månen. Der stod han af for 
at se sig om. Men pludselig blev han stoppet af en flyvende ko med jakkesæt, som sagde: ”muh” 
Det betød holdt på ko-sprog. Så kom julemanden og koen blev så forskrækket over at se ham, at den 
sagde: ”Rap rap” og professoren fløj videre til Pluto. Da han kom ud af rumraketten stod Pluto og 
så på ham. Da han så sig om, var der sørme en til og en til. Der var mindst 1000 Plutoer. Så kom 
hans hund flyvende på gorilla hen mod ham. Professoren hoppede ind i raketten og fløj videre. 
Hunden fløj efter ind i det næste solsystem, som hedder Sjællandssælen. Så landede han på planeten 
Sælen Sæl/Jorden. Det var i virkeligheden en kæmpe sæl og på den store sæl boede en masse 
minisæler/mennesker. Da han steg ud kom der en masse sæler hen til ham og bad ham give den 
store sæl medicin. Professoren var gavmild, så han sagde ja. Da han kom hen til den store sæls 
mund, skulle den nyse, så han røg ned i dens mund. Der var han nede i et par dage. Så skulle sælen 
bøvse og han røg ud igen til de andre sæler og der døde han, fordi sælerne drev ham til vanvid. Ja, 
det er ikke alle eventyr, som ender godt. 
 
Skrevet af: Helena-Celine, Cæcilie A, og Malene 
 
En smuk dag: 
 
Det var så sjovt, da vi kørte op til hytten. Caroline J, Cæcilie A, Mona og jeg. Vi skulle høre cd og 
det endte med at blive Hugo-cd`en. Så vi hørte Hugo og vi sang og spillede for sjov. Min mor 
spurgte, om hun måtte få fred på vejen hjem. Endelig kom vi frem efter en times kørsel. 
Drengene sov det samme sted som sidste år. Nogle gange legede pigerne modesjov. På et tidspunkt 
legede vi også ”Scenen er din”. Det var rigtig sjovt. Nogle spillede også fisk. 
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Der var rigtig smukt udenfor og indenfor var der meget hyggeligt. Det var et dejligt sted. Vi havde 
rigtig godt vejr. Vi gik tit ture og var på stranden og der legede vi godt sammen. På stranden fandt 
vi nogle smukke sten, men senere skulle vi hjem og pakke. Lidt senere kom vores forældre og 
hentede os og kørte os tilbage til skolen. Der fik vi at vide, at vi var gået glip at karameldag, men vi 
havde jo også en rigtig god hyttetur. 
 
Skrevet af: Louise L 
 
Hyttetur: 
 
Vi var på hyttetur og gik lange ture. Vi gik bl.a. forbi en bondegård og var ude at bade. Vi sov i et 
skur. Det var sjovt og pigerne sov i sommerhuset. Vi spillede meget fodbold og gameboy og 
spillede med yugioh-kort. Vi spillede også stikbold med pigerne og var på stranden. 
 
Skrevet af: Christian, Morten, Mathias S, Mathias G og John 
 
På hyttetur:  
 
Vi kom med bil til sommerhuset. Da vi var ankommet, pakkede vi ud og så fandt vi et sted, hvor vi 
kunne sove. Derefter gik vi ud og legede på græsset. Da vi var færdige med at lege, fik vi mad og så 
gik vi en tur alene. Vi fik aftensmad og det var Ilene, der havde lavet maden; namm. 
Da vi skulle sove, så vi en film alle sammen og så lagde vi os til at sove. Vi vågnede mellem kl 5-7 
om morgenen, men vækkede ikke de andre og så fik vi varme boller med chokolade og syltetøj. 
Solen var allerede varm om morgenen. Så gik der noget tid, før vi skulle spise. Så vi gik på stranden 
og fik is. Vi gik ned af en trappe med 303 trin. Da vi kom ned, gik vi i vandet. Det var meget koldt, 
men vi gik i alligevel. Bagefter solede vi os og solen varmede os. Da vi var færdige med at bade, 
gik vi hjem. Vi gik en anden vej hjem, hvor vi kom forbi en bondegård. 
Da vi kom hjem, skiftede vi tøj og gik ud og lege. Da vi havde leget fik vi aftensmad og så lidt film 
og gik i seng, og så sov vi. Da vi vågnede, fik vi igen varme boller. Det var sidste dag, så vi 
pakkede sammen og stillede vores ting ud, så vi kunne blive hentet. 
 
Skrevet af: Louise V, Cecilie C, Emma, Sofie, Camilla og Caroline J. 
 
 
 
 
 
 
Af Emilie 
Jeg skal i vores sommerhus og til Ø
vandfald, og isbjerg og i Tyskland
sommerhuset. 
 
Af Siw 
Jeg skal til Korsika, vi skal køre i 1
jeg, og der er også svømmepøle, o
Korsika, og vi skal være sammen m

 

4. klasse
strig og Italien og se et stort 
, hvor der er heste, og man kan ride gratis, og jeg skal også ride i 

8 timer og så skal vi bo i et hus, hvor der er meget dejligt, tror 
g om morgenen skal vi køre i 5 timer og så er vi der altså i 

ed vores venner. 
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Af Julie 
Jeg skal til Samos og vi har lejet en bil. Vi skal bo i eget hus med pool og udsigt til havet og jeg 
glæder mig meget.    
 
Bornholmturen  
 
Vi var på hyttetur og turen gik til Bornholm. Selve færgeturen var meget lang. Da vi gik af færgen, 
havde Mark glemt sin jakke på færgen og vi andre måtte gå ud til bussen, mens Ilene og mark 
prøvede at finde Marks jakke, som var ombord på færgen. Da vi var kommet over til 
vandrehjemmet, skulle vi danne holdene til overnatningen og holdene var: Amanda, Lea, Siw, Julie, 
Sabrina, Freja, Sofie og Emilie. Det andet hold var: Rikke, Frederikke, Ida og Benedikte. Vi spiste 
aftensmad kl.18:00 og spiste morgenmad kl.08:00 og de var meget præcise med tiderne og man 
risikerede, at man ikke fik noget mad. Vi fik drengene lokket til at de ville blive sminket. De fik 
mascara på. Bagefter besøgte vi hele Bornholm og det var en rigtig god tur. 
 
Lavet af: Sabrina, Amanda og Sofie 
 

 
 

 
 

 
 
 
I år var 4. klasse på tur til Bornholm. Vi hyggede os rigtig meget. Den første dag: Fik tre af 
drengene make up på af nogle af pigerne. Vi var også i Svaneke by og der besøgte vi en bolche 
fabrik og var inde på et glaspusteri. Anden dag: var vi rundt på tur. Vi så: Østerlars rund kirke, Opal 
søen, Hammershus, Gudhjem hvor de havde et karamelkogeri. Der var mange, der fik stjålet penge. 
Det var ret SURT! Vi boede på Svaneke vandrehjem. Vi sov 6 piger på hvert værelse, men mange 
flyttede ind til Sabrina, Amanda, sofie, Siw, Julie, Lea og Freja. Vi huggede meget. Tredje dag: vi 
pakkede hele dagen. Da vi var kommet til stationen i Sverige, så vi en fuld dame, der stod og 
dansede og tog på sig selv. Hun råbte, at hun elskede os og Marcus råbte jo selvfølgelig igen (jeg 
elsker også dig). 
 
Lavet af : Lea og Freja….  

 
 

 
 
 
 
Vi havde planlagt en tur til København med Susanne, hvor vi skulle se Rosenborg slot og 
Rundetårn. Vi mødtes kl. 8:00 på skolen, og der tog vi bussen til Herlev Station, og derfra tog vi til 
Østerport med tog. Så gik vi til Rosenborg slot. Der så vi kongerne og dronningerne på billeder og 
en masse skulpturer. Bagefter så vi den flotte have, og nogle mennesker fra livgarden. Bagefter så 
vi skatkammeret. I skatkammeret var der kroner og smykker. Vi var oppe i Rundetårn, de fleste af 
os var forpustede, for der var nemlig meget langt ned, der var også en stjernekikkert. Senere tog vi 
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hjem til skolen. Først tog vi med tog, og bagefter tog vi med bus. Da vi kom hjem, var alle glade, og 
det var en kanon tur, syntes alle. 
 

 
 
Hyttetur til Bornholm 
Mandag morgen klokken 5.40 står fjerde klasse på Herlev Station og venter på toget. Vi tager med 
toget til Hovedbanegården. Derfra til Ystad. Kl. 9.30 tager vi færgen til Rønne og videre med bus til 
det vandrehjem, vi skulle bo på. Da vi ankom, stod Morten (ejeren af vandrehjemmet) og tog god 
imod os. Han viste os de værelser, vi skulle bo på. Den anden dag skulle vi på heldagstur. Vi skulle 
både se; Opalsøen, Helligdomsklipperne, Den sorte Gryde, Østerlars Rundkirke, Hammershus, Jons 
Kapel og Pissebænken. I Gudhjem, hvor vi var inde på et karamelkogeri, så vi mange stejle bakker, 
og på mange skilte stod der: Cykling forbudt! Den tredje dag fik vi lov til at gå rundt nede i byen 
Svaneke på egen hånd. Der så vi Svaneke Bolsjekogeri, hvor vi købte en masse bolsjer. Vi kom 
også ind på et glaspusteri og det gamle røgeri. Os så skulle vi hjem. Det var så lidt om vores tur til 
Bornholm. 
 

Ida og Benedikte  
 
 
 

5. klasse 
 
 
 
 
 
Vi har snakket om, hvad vi skal lave i 
sommerferien. Vi er alle sammen enige om, at 
vi skal spille world of warcraft (pc spil) og vi 
skal lave rollespil og lege med hinanden 
meget og lave så lidt så muligt. Og så råde alle 
til at spille world of warcraft  
 
Skrevet af Oliver Mathias Patrick Christian og 
Mikkel 
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Biografen 
(Pirates of the Caribbean)   
 
Tirsdag d. 29/05 var vi i biografen og se, (Pirates of the 
Caribbean) den var god, sjov, og uhyggelig. Den var 
lige så god som 2´eren. Det var en lille fortsættelse af 
2´eren.  Elizabeth Swann og Jack Sparrow skulle have 
hinanden.  
Det var også en sjov tur på McDonalds. Det var godt nok lidt tidligt på dagen at få junk food.   
 
Kærlig hilsen 5. klasse 
 
Hytteturen  
 
Vi var på hyttetur på Ishøj vandrehjem. Vi tog bussen fra skolen ned til Herlev midtpunkt, hvor vi 
tog en anden bus til Ishøj. 
Da vi kom derover, blev vi budt velkommen. Vi var den første klasse, der var der i år. Hun fortalte 
os reglerne, og så fik vi vores grupper og hytter. Hytterne var rigtig hyggelige, men der kunne godt 
havde været en anden farve på væggene. Den første aften talte værelse 5 og værelse 4 i Camillas 
walkie-talkie. Det var rigtig hyggeligt. Næste dag skulle vi til Roskilde og shoppe. Det var meget 
sjovt. Næste dag skulle vi i Roskilde domkirke, men det tog et stykke tid, fordi Signe var på 
krykker. Inde i Roskilde domkirke var der mange spændende og flotte ting. Der lå kister i gulvet og 
Christian O. fandt et but horn som var gravet ned i gulvet. Vi så også Magrethe d. førstes grav.  
Bagefter skulle vi spise frokost. Efter vi havde spist frokost, måtte vi shoppe lidt. Bagefter skulle vi 
på vikingeskibs museum. Der var mange vikingeskibe. Efter vi havde været der, kørte vi hjem til 
Ishøj vandrehjem. Vi havde det rigtig sjovt/hyggeligt.  

 
Slut☺  
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Hytteturen  
 
Første dag tog vi til Ishøj, og vi pakkede ud. Bagefter tog vi til Roskilde og shoppede. Da vi kom 
hjem, spiste vi aftensmad og holdt Andreas’ fødselsdag. Der var også nogle, der optrådte med sang 
og teater. Bagefter legede vi S P eller K og da vi var færdige, snakkede vi i walkie-talkie. Så gik vi i 
seng. Næste morgen blev vi vækket kl. 7.30. Så spiste vi morgenmad, og tog af sted til Roskilde. 
Der så vi Roskilde ”Dumkirke”. Da vi var færdige med at kigge, tog vi til Roskilde Gågade. Efter 
det tog vi til Vikingeskibsudstillingen og det var kedeligt. Da vi kom hjem, var der mange, der 
spillede fodbold. Efter vi havde spillet fodbold, gik vi til stranden og det blæste rigtig meget. Da vi 
kom hjem, legede vi s. p. eller k og snakkede i walkie-talkie. IGEN. Den sidste dag tog vi med bus 
og tog hjem til skolen….          

 Lavet af : Emil N, Matthew, Erik, Amir, Anders og Signe ☺ 
 
Loddeturen. 
 
Tirsdag d. 29 maj var vi i biografen og se ”Pirates of the Carribeans 3”. 
Per tog med os. 
Den varede to og en halv time. Og filmen, som vi så, var i Palads. Filmen var både spændende, 
uhyggelig, forvirrende og meget lang. Vi syntes, at den var god.  
 
Den handlede om nogle pirater, der først ville redde Jack Sparrow fra Davy Jones kiste. Senere kom 
de ind i en meget, meget stor krig. De gode pirater vandt. 
 
Davy Jones er en slags blæksprutte, som er kaptajn på den flyvende hollænder.  
Han skar sit hjerte ud og lagde det i en kiste og grunden til han skar hjertet ud, var at hans elsker 
ikke var der, da han kunne komme op til overfladen igen.  
Han er jo et havuhyre, så han kan ikke leve på landjorden. Han er bundet til skibet. Johnny Deep 
spiller Jack Sparrow, som er kaptajn på den sorte perle og er en meget forvirret mand.  
 
Han er sjov at høre på og har en sjov gang. Det ligner at han er fuld. 
Orlando Bloom, som spiller William, også kaldt Will, er en sørøver. 
Keira Knightly, som spiller Elisabeth, er en kvinde, som også er blevet sørøver, efter at hun blev 
taget til fange i ”Pirates of the Carribeans 1”. 
 
Bagefter tog vi på Mc Donalds og fik frokost. Vi måtte selv vælge, hvad vi ville ha’. 
Vi hyggede os meget. 
 
Bagefter tog vi toget til Herlev St. og så tog vi en bus til skolen igen. 
Vi var først hjemme tyve minutter i tre på skolen. 
Da vi kom tilbage på skolen, sagde vi farvel og så måtte vi tage hjem. 
 
Skrevet af: 
Isabella, Patricia, Andreas, Christian O og Maria. 
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6. klasse
 

 
Cyklistprøven  
 
Vi skulle mødes kl. 8.00 på skolen, herfra cyklede vi ned til Lindehøjskolen, hvor prøven begyndte 
efter anvisning af en politimand.  
Vi blev råbt op og fik en orange overtrækstrøje med et nummer på, derefter stillede vi os op på en 
række i nummerorden. Vores cykler blev kort inspiceret af politimanden, og han gav grønt lys, til at 
vi måtte køre med ud på vejen en efter en. 
Da de fleste var kommet tilbage, manglede der en. Vi sendte nogle ”spejdere” ud for at finde 
personen, de kørte helt til Herlev hospital, men da havde personen allerede fundet vejen tilbage. 
Nogle dage efter fik vi resultaterne tilbage. Vi var så heldige, at både klassen vandt, og at fem 
personer gik videre til finalen i Ballerup. Alt i alt en rigtig god dag. 
                             
                             
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Vi skulle mødes klokken 8.00 og der var to, der troede vi skulle mødes klokken 9.00. 
Vi kørte sammen ned til Lindehøjskolen, hvor vi fik tjekket vores cykler og senere blev sendt af 
sted en og en. Ruten havde vi kørt et par gange før, men der var stadig nogen, der for vild. Da vi 
alle havde kørt ruten, kørte vi sammen tilbage til skolen. Der var 3 til 4, der gik videre til næste 
prøve.  Vi vandt prøven. Så skulle vi have normale timer igen.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Det startede med, at vi skulle mødes på hovedbanegården kl. 11.15, derefter gik vi ned til banen vi 
skulle med. 
Vi sagde farvel til vores forældre, og steg på vores tog, som kørte ind på færgen, og videre til 
Hamburg. Vi skulle ind på en MC Donalds, der skulle vi spise frokost/aftensmad. 
Vi steg på et nattog til Salzburg, og derefter tog vi på et tog til Saint Johan, derefter tog vi taxa til 
hotellet i Wagrain. 

 19



Vi pakkede ud. Derefter gik vi ned og lejede ski og skistøvler, og tog op på bakken og stod på ski. 
De gode tog med Martin og Camilla, og dem der ikke havde prøvet det før, tog med Kim. 
Vi lavede stort set det samme hver dag, men det var også rigtig sjovt. 
Vi tog på skibakken og stod på ski. Derefter tog dem der ville i byen.  
Så spiste vi mad, og hyggede os og så gik vi i seng. 
Så den dag da vi skulle af sted, tog vi toget til Salzburg og ventede på Burger King. Vi tog nattoget 
til Hamburg og derfra et tog ind på færgen og videre til hovedbanegården, og hilste på vores 
forældre. 
Så mødtes vi dagen efter i skolen. 
 
Skrevet af Philip, Patrick C, Alexander H og Christian ☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Det var tirsdag morgen, og vi mødte til normal tid.  
Vi gik ned til busstoppestedet og tog bussen til Herlev station. Der tog vi toget videre til museet.  
Inde på museet fik vi en rundvisning af en meget klog dame. Vi hørte nogle historier om nogle 
forskellige billeder. Vi lærte en hel masse om billedanalyse.  
Efter rundvisningen gik vi ned i en slags kælder, hvor vi havde hængt vores tøj og her spiste vi 
vores madpakker. 
Da vi spiste, sagde Susanne, at når vi var færdige, måtte vi godt gå rundt i nogle små grupper og 
kigge på billeder og kunst. Det var nogle meget fantasifulde billeder og malerier, der var på museet.  
Vi fik et tidspunkt af Susanne, hvor vi skulle mødes. 
Kl. 12.30 tog vi af sted fra museet. Vi tog et tog og en bus tilbage til skolen. Vi fik alle sammen fri 
kl. 14.00.  
Det havde været en meget lærerig og spændende tur.  
 
Lavet af: Charmaine, Sofie & Malene.  
 

 
Turen til statens museum for kunst 

Vi skulle møde kl. 8:oo på skolen, hvor vi sammen tog toget ind til Statens Museum for Kunst. Vi 
gik ned i en kælder, hvor vi skulle sætte vores tasker og hænge vores jakker, før vi fik en omvisning 
af en, der arbejdede på museet. Hun fortalte os om mange forskellige billeder, hvordan de var lavet, 
og hvad maleren ville fortælle med billedet. Vi var alle ved at falde i søvn, fordi det var så kedeligt! 
Efter omvisningen, der varede i 1 time og 30 min ”GAB”, gik vi ned i kælderen for at få vores mad. 
De fleste af os var sultne. Da vi havde spist, havde vi en halv time, til at finde et billede, som vi 
ville lave en billedstil om. Der var mange pæne billeder. Det var meget sjovere, da vi selv gik rundt. 
Fra nu af hader vi omvisninger med kedelige guider. Vi gik hen til stationen, hvor vi kørte tilbage til 
skolen, hvor vi fik fri ☺ 
 
Skrevet af: Kamma, Camilla og Frederikke fra 6 klasse.  
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7. klasse

 
 

Le jour français 
 

Den 3. maj var alle franskhold på skolen inde og se: Spurven – la vie en rose.  
Filmen handlede om den verdenskendte, franske sangerinde Edith Piaf.  
Da Edith Piaf var lille, voksede hun op i fattigdom blandt prostituerede og alfonser. Selvom det ikke 
var hendes familie, elskede hun dem alligevel meget højt. Men en dag kom hendes far mod hendes 
vilje og tog hende med til et omvandrende cirkus, hvor han fik hende til at synge. Folk var ellevilde 
og alle helt forbløffede over denne lille piges store stemme. Derefter gik det rigtig stærkt. Da hun 
var omkring de tyve år, blev hun opdaget og fik lov til at optræde på store scener. Alle snakkede om 
den såkaldte ”La Môme Piaf” (Den lille fugl Piaf). Presset fra at skulle være en stor stjerne 24/7 
(konstant, red.), endte meget hurtigt i et misbrug af morfin. Da hendes kæreste dør i en flyulykke, 
bliver det kun værre – faktisk synes Ediths verden at synke i grus. Edith Piaf dør i en alder af kun 
47 år af en sygdom, som morfinen var skyld i. Dog synes en af hendes meget kendte sange at stå 
som et slags varetegn for hendes samlede liv: ”Non, je ne regrette rien”. Hun fortryder intet, 
hverken det gode eller det dårlige. Det er summen af det hele, der skaber det liv, man lever… 
Efterfølgende skulle vi snakke om filmen i en fransktime. Som lektie havde alle lavet et resumé af 
filmen og derudover skulle vi have styr på, hvilke af hendes sange, som var de mest kendte. Nogle 
af hendes sange er temmelig sørgelige, imens andre sætter gang i det gode humør – som for 
eksempel ”Mylord” og ”Padam…padam!” 
 
Af Frederik, Marina & Melissa 
 
Tur til Tycho Brahe Planetariet 
 
Vi tog bussen ned til Herlev station, hvorfra vi tog toget til Vesterport, og derfra gik vi forbi søerne 
hen til planetariet. Eftersom vi ”heldigvis” var kommet i rigtig god tid, kunne vi jo lige nå at gå en 
tur rundt om to af søerne. Det var lidt kedeligt, men oplevelsen af at gå rundt i København i 
regnvejr var alligevel meget speciel. Da vi så kom tilbage til planetariet, fik vi lov til at komme ind 
og kigge lidt, indtil vi skulle se filmen. Den var meget fascinerende og effekterne var fede og 
storslåede. Den handlede om, hvor små vi i virkeligheden er som mennesker i forhold til hele 
universet og hvor store vi som mennesker er i forhold til atomer og molekyler. Da vi var færdige 
med filmen, gik vi ud og gik en omvej hen forbi en slikbutik (!) og videre hen til stationen, hvor vi 
så kørte i tog hen til Herlev station og videre hjem til skolen med bus.  
 
Af David og Mathias 
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Tysk temadag 
 

Torsdag den 3. maj havde 6.-9. klasses tyskhold tysk temadag.  
 
I 7. klasse så vi fra klokken 8-10.35 den tyske film ”Tunnel 21” sammen med 6. klasse. Filmen var 
på engelsk, men den handlede om 2. verdenskrig. Den handlede specifikt om, hvordan østtyskere 
prøvede at flygte over til Vesttyskland. Der blev bygget mange tunneler til at fragte østtyskere over 
til Vesttyskland. Da de havde lavet tunnelen og hentet dem, de skulle have med fra Østtyskland, 
braste den sammen, imens de var derinde. Dog overlevede mange af dem, der døde kun en eller to – 
men det er jo også slemt nok. 
 
Vi skulle have haft 55 minutters spisepause og frikvarter, men da alle klasser havde forlænget, fik vi 
lov til at få 10 minutters ekstra frikvarter. Efter frikvarteret havde Susanne forberedt, at vi skulle 
arbejde med eventyret ”De fire bymusikanter”. Vi skulle indsætte ord i en tekst og sætte en anden 
tekst sammen. Klokken 13 blev 6.-9. klasse samlet på græsset og der fik vi den tyske dessert ”Apfel 
Strudel” som 6. klasse havde lavet. Det var en slags æblekage, som smagte rimelig specielt! 
Klokken 13.30 havde vi fri ☺ 
 
Vi synes, det var godt med en tysk temadag. Men vi kunne godt have arbejdet med noget lidt 
sværere og måske lidt sjovere, for eksempel med nogle opgaver, som vi ikke har prøvet før. Måske 
noget mere kreativt. “Apfel Strudel” lyder lækkert, men det smagte altså ikke helt så godt… Lidt af 
tør dej med æblesmag! 
 
Lavet af Katrine og Mette. 
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8. klasse
 
 
 
 

8. klasse på ”Krimi-tur” til København 
 
Vi var i København på tur til Politihistorisk museum & Frihedsmuseet d. 26. april 2007. 
Vi skulle selv transportere os ind, og vi valgte at tage tog og metro derind. Vi skulle mødes kl. 
10.00 inde på Kongens Nytorv. 
Da vi havde gået mindst 40 km til det første museum(!), Frihedsmuseet, blev vi underholdt af en 
guide, der fortalte om 2. verdenskrig i omkring 40 min. Det var ikke så interessant, da den måde, 
guiden fortalte på ikke var særligt spændende eller sjov. Guiden troede, at han havde en superfed 
humor, desværre delte vi andre ikke samme form for humor.  
Vi så mange forskellige ting fra besættelsestiden på museet og hørte historier om 
modstandsbevægelsen. Efter den lærerrige tur inde på museet, trængte vi til noget mad.  
Derefter vandrede vi igen mindst 40 km i den brændende hede ned til McDonalds på Strøget og 
spiste et sundt måltid, resten af os tog til en park og spiste der.  Da det den dag var omkring 30-40 
grader, havde vi det hårdt og varmt i mange timer…  
Da vi mødtes igen tog vi til Politihistorisk Museum. Vi så mange ting fra diverse kriminalsager, 
bl.a.  en fængselscelle, som vi dog ikke måtte lege i.  
Vi havde alt i alt en meget varm dag, men det var nu meget sjovt ☺ 
 
Skrevet af: Katrine & Christine, Jakob & Tobias. 
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10. klasse 
 

Et år på HP 
 
 
Jeg vil gerne skrive om min oplevelse af at gå på Herlev Privatskole. Det har været en glæde at gå 
på Herlev Privatskole. Jeg har lært nogle vidunderlige, dejlige mennesker at kende. Jeg har helt 
klart været glad for at have valgt at gå på Herlev Privatskole i 10. klasse. Lærerne er enormt flinke 
og dygtige. Jeg har nærmest glædet mig hver dag til at komme i skole. Der er sådan et rart miljø på 
Herlev Privatskole. Og det bedste er, at alle respekterer hinanden, og det er nok det, der har 
imponeret mig mest. Det er dejligt at gå på Herlev Privatskole, fordi alle kan snakke med alle. Jeg 
har haft det godt med alle elever og lærere. Og jeg har specielt haft det rigtig godt med mine klasse- 
kammerater, og jeg kommer til at savne alle. Min klasse og jeg fik også et tæt bånd til Per 
Simonsen, da vi var på studietur i Rom sammen med ham. Vi alle så en hel anden side af ham. Og 
jeg kommer bestemt til at savne ham og hans ”sjove” jokes ☺ 
 
Mahvish Tayyab, 10. klasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahvish Tayyab, 10. klasse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til forskoleklassen august 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 er 
alt optaget. 
Optagelse på venteliste kan finde sted. 
Indskrivning til forskoleklassen august 2013 er påbegyndt. 
Vedrørende nuværende klasser (1.-10. Klasse): Ring og hør 
nærmere om en eventuel ledig plads.  
 
For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  
tlf. 44 57 94 94, fax. 44 57 94 95. 
E-mail: Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk 
Hjemmeside: www.herlevprivatskole.dk 
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Referat af generalforsamling den 28. marts 2007 
i den selvejende institution Herlev Privatskole 

 
 
 

 
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 
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. 
 
Henrik Engel (HE) bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Flemming Ørbæk (FØ) som dirigent, hvilket blev godkendt af 
generalforsamlingen. FØ takkede for valget og konstaterede, at den ordinære 
generalforsamling var rettidigt indkaldt og lovlig.  
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Bestyrelsens årsberetning 2006 ved HE: 
 
Årets resultat udviser et overskud på lige godt 747.000 mod et budgetteret underskud på 
350.0000.. En forskel på 1,1 mio. kr. Halvdelen kan henføres til større indtægter end forventet, 
heraf især refusion i forbindelse med en jobfleksordning.  
 
Den anden halvdel kan tilskrives, at vi i samråd med vores revisor har valgt at aktivere og 
dermed afskrive på den store renovering af hovedbygningen, frem for at ”tage det over driften”. 
Det giver således en driftspåvirkningen i 2006, der er omkring en halv mio. kr. mindre end 
forventet.  
 
Som nævnt i årsberetningen for 2005, foreligger en bygningsvedligeholdelsesrapport, der 
opfordrer til en række konkrete tiltag, hvorfor vi budgetterede med dette underskud i 2006.  
 
Bo Dencker vil komme nærmere ind på dette under regnskabsgennemgangen. 
 
Driften er i øvrigt som forventet i 2006, hvorfor vi får endnu et år med et godt resultat.  
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Skolen har stadig en særdeles tilfredsstillende likviditet, flotte nøgletal og en egenkapital på 
godt 8,9 mio. kr. Dermed har skolen fortsat et solidt økonomisk fundament og står godt rustet til 
fremtiden.  
 
I løbet af 2006 har elevantallet været svarende til 226,8 årselever. Pr. 5. september 
2006 var elevtallet 233 mod 234 på samme tidspunkt sidste år. Og der var 86 elever i 
SFO’en, det samme som i 2005.  
 
Skolens nye vedtægter blev i foråret godkendt på en ekstraordinær generalforsamling og igen på 
den ordinære generalforsamling. Et langt sejt træk og hårdt arbejde for især Ulla, - men det er 
nu ikke derfor, at hun ikke modtager genvalg… 
 
Vi besluttede også sidste år at købe en mindre del af jorden stødende op til skolen med henblik 
på integration af arealet til skolens område og dermed etablering af nye og bedre vende- og 
parkeringsforhold. Der foreligger nu et spændende projekt til realisering af disse planer, som vi 
igangsætter henover sommerferien. 
 
Det forgangne år har ellers været præget meget af byggeri, ikke kun renoveringen af skolens 
hovedbygning, men også kommunens ændringer af vejføringen udenfor skolen samtidig med 
opførelse af nye boliger som naboer til skolen. Disse aktiviteter har desværre medført en del 
gener for alle, men der er lys for enden af tunnelen idet vi håber at alle projekter er gennemført 
omkring sommerferien. 
 
I forbindelse med den fortsatte IT-udvikling på skolen har vi investeret i flere PC’er til eleverne. 
Desuden er en række internetprojekter sat i gang omkring elev- og forældreintra samtidig med at 
skolens hjemmeside er under fornyelse. Et vigtigt skridt, for at holde Herlev Privatskole med i 
udviklingen og på rette spor i relation til vores overordnede målsætninger om bl.a. at ville 
integrere IT mere i undervisningen. 
 
Tak til hele personalet, for endnu et godt år på Herlev Privatskole. Det har heldigvis været noget 
mere roligt i relation til lærerkollegiet Om end vi på falderebet til 2006 fik en opsigelse, men 
heldigvis lykkedes det med en hurtig og kompetent ansættelse. Desuden har vi også i 2006 fået 
ny pedel, ligesom der i SFO’en også er kommet flere nye og rigtig gode kræfter til.  
 
Alt dette gør, at det er fortsat en ren en fornøjelse at være forældre og være med i bestyrelsen på 
Herlev Privatskole. Både fagligt og personligt. Tak også til Per Simonsen for endnu et godt år. 
Tak for samarbejdet til både Per og alle i skolebestyrelsen. 
 
Jeg har fortsat et år tilbage af min valgperiode, hvilket jeg har besluttet skal være mit sidste år i 
skolebestyrelsen. Og i relation til, at Ulla nu stopper og Arne, der har været med i rigtig mange 
år, også stopper, er vi ved at forberede et glidende generationsskifte.  
Arne er dog parat til at tage et sidste år som suppleant, mens de nye bestyrelsesmedlemmer er 
”under oplæring”. Tak for det Arne. Også tak til Ulla for samarbejdet og en kæmpe indsats, Ulla 
kunne desværre ikke være her i dag. 
 
Til slut skal lyde en stor tak til forældrekredsen for endnu god en skolefest, hvor også lyden 
denne gang fungerede tilfredsstillende til glæde og gavn for både skuespillere og tilskuere. 
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Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 
Bo Dencker (BD) gennemgik ikke regnskabet da det var sendt ud til alle men havde følgende 
kommentarer: 
 
Regnskabet er aflagt efter samme principper som tidligere år og i overensstemmelse med 
lovgivningen 
 
Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision v/stat.aut rev Jens Rye uden anmærkninger. Det 
vil sige en ”ren” påtegning. 
 
Skolen har en sund økonomi 

• Et overskud på 747.000, mod budgetteret underskud på 350.000. 
• En egenkapital på 8,9 mio. med en soliditetsgrad på 78,9. 
• Likviditet på 2,8 mio. og trækningsrettigheder på 1,0 mio. 

 
70 % af skolens indtægter kommer fra statstilskud og 24 % kommer fra ”skolepenge” Det er det 
samme som sidste år. 
 
70 % af skolens udgifter går til ”undervisning”, 17 % til ”ejendomsdrift” samt 9 % til 
”administration” Det er helt på niveau med tidligere år. 
 
Resultatet er bedre end budgetteret som flg. af 2 forhold: 

• Vi har haft flere indtægter på grund af tilskud for flexjob. 
• Der har været færre omkostninger til ejendommens drift. Renoveringsprojekter var mere 

omfattende end først antaget og derfor aktiveret (optaget i balancen) og afskrives over de 
næste 20 år). Dette er gjort helt i overensstemmelse med revisor. 
 

Revisionsprotokollen indeholder ingen anmærkninger. Skolen drives på en meget forsvarlig 
måde af den daglige ledelse. 
 
Jesper Lange (barn i 1.- og 5. klasse) spurgte om det var muligt at få et opdelt regnskab for 
henholdsvis undervisning og SFO. 
Bestyrelsen ser om vi ikke kan gøre dette til næste regnskab. 
Per Simonsen oplyste at lønomkostninger for undervisning var 7,4 mio. Lønomkostningerne for 
SFO var 1,2 mio. ifølge det omdelte 2006 regnskab. 
 
Herefter blev regnskabet taget til efterretning. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

5. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår 
BD beskrev at Budgettet for 2007 udviser et mindre underskud på 151.000. Vi må forvente at de 
næste 3-5 år kan resultere i mindre underskud, grundet afskrivninger på ejendommen.  Dette 
giver dog ingen anledning til bekymring, da skolens økonomi er sund som tidligere nævnt. Vi 
har både en sund likviditet samt en solid egenkapital. 
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Søren Haudrup (barn i 1. klasse) spurgte til om der kom andre uforudsete udgifter som 
flexordningen.  
Det mente bestyrelsen ikke.  
 
Lene Skytte (barn i 2. klasse) spurgte om der ikke skal gøres noget ved de grønne barakker. 
Per Simonsen svarede at de ikke skulle renoveres men blot vedligeholdes. Der bliver lavet strøm 
og nogle af de udendørs plader skal udskiftes. 
 
Charlotte Bomme (barn i 2. klasse) spurgte om der var planer om at bygge en ny gymnastiksal. 
Bestyrelsen svarede at det ikke var hensigten at gøre noget ved gymnastiksalen foreløbig. Dels 
grundet andre projekter der har højere prioritet og dels at bebyggelsesprocent er næsten oppe på 
det maksimale. 
 
Henrik Engel sluttede af med at nævne at bestyrelsen har prøvet at lave fem års rullende 
investeringsplaner, og vi har stadig mange ting vi skal have lavet. Det skal gøres af 
professionelle og det koster mange penge. Disse ting er højere prioriteret end gymnastiksalen. 
Vi har også talt om at med tiden skal eleverne medbringe en Pc’er med hjemmefra. Men det 
varer nogle år endnu. 
     

6. Fastsættelse af skolepenge, medlemsbidrag og andre ydelser for det kommende skoleår 
efter indstilling fra bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår, at skolepengene hæves fra kr. 1.050,- pr. måned til kr. 1.100,- pr. måned. 
SFO-betalingen hæves fra kr. 775,- pr. måned til kr. 800,- pr. måned. 
 
Begge forslag blev vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er:  

• Arne Bruun (barn i 8. klasse) ønskede at blive valgt som suppleant. 
• Ulla Wulff Kjær (barn i 7. klasse) ønskede ikke genvalg. 

 
      Til? bestyrelsen blev foreslået valg af:  

• Lene Glaas (barn i 3.- og 6. klasse)    
• Erik Nordahl Carlend (barn i 3.- og 6. klasse)  

Som begge blev valgt 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Til? bestyrelsen blev foreslået valg af:  
• Arne Bruun (barn i 8. klasse)    
• Jan Nyborg (barn i 5.- og 8. klasse)  

Som begge blev valgt 
 
9. Beretning fra den tilsynsførende for Herlev Privatskole 

HE læste beretningen op for generalforsamlingen. Denne bringes i næste udgave af 
Kløverbladet.  
 

10. Eventuelt. 
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Jette Lauritsen (barn i 3.- og 7 klasse) syntes at skolen og børnene nogle gange mangler 
informationer om hvad der sker af kommunens arrangementer.  
Per Simonsen svarede at skolen ikke altid får denne information fra kommunen men det er 
generelt blevet bedre. Kommunen er blevet bedre til at orientere skolen når der er arrangementer 
og skolen deltager eller orienterer når vi får informationen. 
 
Jesper Lange (barn i 1.- og 5. klasse) udtrykte at han havde fornemmelse af folkekongres på 
generalforsamlingerne, når bestyrelsen altid havde fundet præcis det antal kandidater der skulle 
bruges. Dette blev bakket op at flere andre forældre. 
HE sagde at det står enhver frit at stille op. Bestyrelsen kiggede sig om efter nye kandidater når 
det var nødvendigt, de finder dog ikke flere end der skal bruges. HE vil dog understrege at det 
ikke er bestyrelsens opgave at finde mange kandidater. Bestyrelsen indstiller sine og det står alle 
frit at stille op. 

 
Flemming Ørbæk erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet med en tak for god ro og 
orden. 
 
 
For referatet: Arne P. Bruun 
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