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.  

Skoleåret er slut, og en dejlig sommerferie venter os alle sammen forude. 

 

Næste skoleår synes umiddelbart så fjernt; for inden da skal vi alle have ladet batterierne op igen i løbet af 

en lang og velfortjent ferie. 

 

Når vi kigger tilbage på det forgangne skoleår, sker det vanen tro, med højt humør og med masser af 

positive minder om gode oplevelser i bagagen. 

 

Dog er hukommelsen desværre også tynget af den frygtelige start, vi fik på skoleåret med Jean Birkebos 

pludselige dødsfald. 

 

Vi vil aldrig – og skal aldrig - glemme Jean, som det dejlige menneske, den gode kollega og den dygtige 

lærer han var; og Jean vil altid have en stor plads i vore hjerter! 

 

På trods af den chokerende start på skoleåret 2013/2014 kan vi se tilbage på endnu et dejligt livsbekræftende 

skoleår, og i skrivende stund, hvor vi er i fuld gang med eksaminer, årsprøver m.m. kan jeg endnu en gang 

glæde mig over de rigtig, rigtig mange særdeles flotte resultater, der tikker ind hele tiden – og glæde mig 

over de rigtig, rigtig mange smil, vi møder på denne årstid og i hverdagen ikke mindst. 

 

Næste skoleår, som kan synes fjernt, venter forude, og med dette et goddag til en ny skolereform og en ny 

tjenestetidsreform i Herlev Privatskoles helt egen udgave. 

 

Bestyrelsen og jeg har på et tidligere tidspunkt informeret mere detaljeret om de enkelte elementer i disse 

nye reformer; men har valgt at gentage informationen i dette nummer af Kløverbladet; og herudover vil 

lærerne på forældremøderne i starten af skoleåret besvare eventuelle spørgsmål samt fremhæve de punkter, 

der er mest aktuelle for den pågældende klasse. 

 

Vi er alle meget spændt på at komme i gang med disse to nye reformer, som jo blandt andet betyder: Nye 

ringetider med længere frikvarterer – og dermed mere tid til at røre sig og få kroppen og hjernen klar til nye 

spændende indlæringssituationer, flere undervisningstimer til klasserne, engelsk- og IT-undervisning 

allerede fra forskoleklassen, styrkelse af timetallet i dansk og engelsk på flere klassetrin, 

tysk/franskundervisning allerede fra 4. klasse, nyt mediefag i 4.- 6. klasse, et ændret indhold i faget 

håndarbejde i 4.- 5. klasse og dermed også et ændret navn til ”Kunst, håndværk og design”; niveaudelt 

undervisning i matematik og engelsk allerede fra 7. klasse, frivillig lektiecafé fra 4.- 9. klasse (lektielæsning 

er fortsat obligatorisk for alle elever i 1.- 3. klasse) m.m. 

 

Tjenestetidsreformen har ydermere den konsekvens, at lærerne fremadrettet bruger en større del af deres 

arbejdstid på undervisning og at lærerne er til stede på skolen hver dag fra kl. 8.00 – 15.00. 

 

Hvis forældrene har brug for at kontakte en lærer, skal det derfor ske i dette tidsrum, men forældremøder og 

forældrekonsultationer vil fortsat blive afholdt udenfor lærernes normale arbejdstid. 

 

Vi vil også i det nye skoleår introducere en lidt mere forenklet og forhåbentlig mere effektiv 

sygemeldingsprocedure, der vil betyde, at forældrene skal melde barn syg hver dag under sygeforløbet – 

men til gengæld ikke skal redegøre for sygeforløbet efter endt sygefravær (mere herom i august). 

 

Som det fremgår af ovennævnte, vil det kommende skoleår betyde en del ændringer/forbedringer, som det 

bliver spændende at følge. 
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På det bygningsmæssige område vil vi i løbet af sommerferien tage fat på endnu en renovering af vores 

dejlige hovedbygning. 

 

Efter at have ”vundet” vores erstatningssag mod den oprindelige entreprenør samt vores daværende 

rådgivende ingeniørfirma, har vi denne gang allieret os med vores kompetente arkitektfirma samt en ny 

entreprenør og håber dermed på et lidt bedre slutresultat – og dermed en lidt flottere facade samt kælder i 

løbet af efteråret. 

 

På det personalemæssige område kan det nævnes, at skolen pr. d. 1. august 2014 har ansat en ny 

matematik/fysik/geografi/biologilærer, som sammen med Kim Goderum primært skal undervise de ældre 

elever i disse fag. 

Vores nye lærer hedder Poul Strøh og er 45 år gammel, gift og har 2 børn, bosiddende i Skovlunde og 

håndplukket fra en folkeskole i samme område. 

 

Vi glæder os særdeles meget til et rigtigt fint samarbejde med Poul og skal bede alle byde ham hjerteligt 

velkommen efter sommerferien. 

 

I håbet om, at I alle får en skøn sommerferie, sendes I de varmeste sommerhilsner! 

 

 

Per Simonsen 

Skoleleder 

Herlev Privatskole 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Til forskoleklassen august 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2020 er påbegyndt. 

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

nærmere om en eventuel ledig plads.  

 

For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  

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

 

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

www.herlevprivatskole.dk 

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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Life on first class 
 

Det har været den bedste klasse og vi har haft de bedste lærere og jeg har hygget mig hele året og 

jeg håber 2. klasse også bliver god.  

Nu skal vi tilbage i tiden. Der var pigerne irriterende, men sådan bliver det ikke i 2. klasse. Det 

bliver helt, helt anderledes. Og jeg har så mange venner og jeg håber at jeg har de venner i mega 

lang tid. Men nogen gange er pigerne lidt søde men jeg har jo ikke sagt at de er vildt søde, for det er 

de jo ikke. Jeg synes at drengene er sødere end pigerne. 

Ha ha ha! 

Elias 

 

Jeg hedder Sophus og jeg er 7 år. Jeg kan godt lide at gå på HP. Jeg kan godt lide sang og dansk og 

kristendom. Jeg har søde lærere. Jeg har søde venner. Jeg kan godt lide morgensang. Min mor kører 

mig i skole hver morgen og hun venter med at gå til at klokken har ringet. 

Sophus F. 

 

Jeg synes at det er sjovt at gå i 1. klasse. Men nogle gange så er det, at jeg bliver ked af det, og så er 

det godt at jeg har venner, der kan hjælpe mig. Og så er det sjovt, at vi leger i frikvarteret. Og når 

klokken ringer, så er det, at vi står på række og så kommer læreren; og så er det, at vi skal tage 

vores læsebøger frem og læse sammen med vores sidemakker. Og i 1.klasse fik vi for første gang 

lov til at tage på hyttetur. Jeg glæder mig helt vildt til turen!!!   

Arina H. 

 
Det er sværere. Man føler sig lidt større. Selv om nogle fag er sjovere. Jeg har mange venner. Som 

er søde. Jeg har nogle gode lærere. Det er sjovt at lege med mine venner i frikvarterene. Det er en 

god legeplads. 

Mit yndlingsfag er kristendom, fordi det er spændende at høre bibelhistorier. 

1. klasse er et mellemgodt klasseværelse, fordi tavlen ikke gider nogle gange. 

Sofus K. 

 

Jeg elsker at gå i skole. Jeg kan godt lide at lege med mine venner. Mit bedste fag er idræt og min 

bedste veninde er Arina. Jeg er startet på Herlev Privatskole i 1.klasse, det er jeg rigtig glad for. 

Nogle gange driller drengene fra klassen os piger. Min bedste lærer hedder Ilene. Nogle gange 

bliver maj og Arina uvenner men så bliver vi venner igen. I 1. klasse har vi lært at skrive historie og 

at læse bøger. I matematik har vi Kenneth og han har lært os at regne. I naturfag har vi lært om dyr, 

kroppen og de fire verdens hjørner. I engelsk og kristendom har vi Mette og hun er meget sød. I 

billedkunst har vi Annelise.  

Dua Ahmad                                
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Jeg synes det er sjovt 

at gå i 1. klasse. Og 

nogle gange kan 

drengene godt finde på 

at drille. Men det er 

irriterende at være 

duks. Og jeg har nogle 

rigtig gode venner. HP 

er den bedste skole i 

hele verden. Det synes 

jeg. Vi har en rigtig 

god legeplads. Vi er 

ikke særlig gode til at 

finde på nogle gode 

lege. For det meste 

spiller vi den der rør 

den sidst. Der er 

mange der synes læsning 

er kedeligt. Jeg synes idræt er et sjovt fag. Dansk og billedkunst er også rigtig sjove. 

Nikoline 

 

Det er irriterende at drengene nogle gange driller. Men ellers er det sjovt at gå i 1.klasse. Jeg går på 

HP og jeg synes at det er den bedste skole i verden. Det syntes alle der går på HP nok også. Mine 

venner går også i 1.klasse og jeg tror også godt de kan lide HP. I skolen er mit yndlingsfag idræt. 

Jeg kan også godt lide billedkunst og sang. Jeg kan lide billedkunst fordi at det er sjovt at tegne og 

male. Jeg synes det er sjovt at have sang fordi at vi lærer nogle nye sange. Men det bedste er idræt 

fordi jeg elsker at spille rundbold og stikbold. I skolen har jeg mange venner både piger og drenge 

dem leger jeg med i frikvartererne og i SFO’en. 

Andrea  

 
Der var engang en dreng der hed Vitello. Han havde en hund der lignede en kat. Han gik i 1. klasse 
men det gik ikke så godt. Han havde altid lektier for.  En dag fik han en endefuld af læreren fordi at 
han ikke havde læst sin lektie. I timerne sider han og tænker sig om hvad han skal når han kommer 
hjem. Ja han skulle lave lektier indtil han skulle i seng. 
Bjørn Karmark Andersen  

 

Det er dejligt at gå i 1. klasse og man får meget hurtigt nye venner. Det er sjovt at lege i skoven. 

Man kan løbe og lege. Jeg kan også godt lide dansklæreren. Jeg kan også lide matematiklæreren. 

Jeg elsker min 1. klasse... 

Frederik Paulsen 

 

Der var en gang en dreng, som hed Multi Player. Han lignede mig på en prik. Han gik rundt 

omkring. Han var sød ligesom mig, for jeg er jo sød. Han elskede skolen, han havde nemlig en 

kæreste og han var god til matematik. Han fik 10-taller og til staveord fik han 0 fejl. 

Asger 

 

Mit liv i 1. klasse 

I første klasse lærer man mange ting som man skal bruge når man bliver stor. 
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Vi går til morgensang kl. 9 og står på række hver morgen foran klassen. Vi lærer at læse og skrive 

og har diktat hver tirsdag og torsdag. Vi lærer også at gange, plusse og minusse. 

Min bedste dag er fredag fordi vi må have legetøj og våben med. Jeg kan rigtig godt lide at gå i 1. 

klasse. 

Hilsen Jacob C. Lau 

 
Jeg synes at det er sjovt at gå i 1. klasse, men nogen gange driller drengene en lille smule. Jeg har 

mange gode venner. Jeg leger mest med Dian, Sophie, Lærke, Nikoline og Sara. Vi leger jorden er 

giftig, rundt om huset, mur, gynger, og far mor og børn. Jeg elsker at sjippe, at spille bold og at 

være duks. Jeg synes også at lærerne er søde, og gode til at undervise os. Mine yndlings fag er 

billedkunst og idræt. Jeg elsker at være på hyttetur og det skal vi snart  

Maja 

 

Nu går jeg i 1. klasse og da jeg gik i forskoleklassen, var det barnemad. Jeg kan godt lide dansk, 

matematik og kristendom. Det jeg godt kan lide ved idræt er, at vi spiller rundbold og nogle er gode 

til at slå til bolden med battet og jeg kan godt lide dansk fordi, det er sjovt at skrive stil og jeg læser 

den op nu. Jeg kan også lide frikvarter, fordi én der sidder ved siden af mig, og det er så Ilene, giver 

børn lektier for. Derfor kan jeg godt lide frikvarter. Og det er det samme med lektieklub. Jeg kan 

godt lide at have fri fordi at jeg har en lang dag og leget med mine venner og veninder. Det er nogen 

gange sjovt at have vikar, som Christian eller Tobias, for dem kender jeg. Jeg kan ikke huske flere. 

Og jeg kan godt lide alle lærere og alle 24 børn. Jeg bliver aldrig holdt ude af nogen. Jeg kender alle 

lærerne og vikarerne, fordi min storesøster og min storebror har gået på skolen og min storebror går 

stadig på skolen.  

Sophie Hartwig-Porsdal 

 
Der var engang en dreng der hed Mathias. Mathias gik i første 

klasse. 

En dag midt i dansktimen så Mathias ud på græsplænen at der 

landede en UFO. Og ud af UFO’en kom der syv mærkelige 

rumvæsener. De syv rumvæsener svævede over til 

bygningen hvor de store klasser havde klasseværelse. 

De syv rumvæsner åd alle børnene fra 3.-9. klasse. Nu var 

rumvæsnerne på vej hen mod første klasse. Men første 

klasse havde en plan. De løb hen i fysik lokalet, tændte 

for gashanerne og da rumvæsnerne kom, kravlede de ud 

af vinduet og smed en tændstik ind. Så sprang 

rumvæsenerne i luften så de store børn slap fri. 

Og så levede de alle sammen lykkeligt til deres dages 

ende. 

Mathias 

 

Det er sjovt at gå i 1. klasse. Det sjovt at lave gymnastik. Og det er også sjovt i dansk. Det er 

sjovt i Fandango. Det er sjovt når vi skal læse i ”mi og mo”. I matematik er det sjovt at lære noget 

nyt. I frikvartererne er det sjovt at lege med mine venner. Når vi har fri fra skole er vi i SFO, og der 

er jeg i træværkstedet og i hyggeren er jeg også.   

Ida 
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Jeg synes at det er sjovt at gå i 1. 

klasse fordi at jeg har nogen gode 

venner. Og det er made dejligt at 

man lærer noget om ting, for så 

bliver man klog og så kan man 

svare på de spørgsmål andre stiller. 

Jeg synes at jeg har nogen gode 

lærere.  

Dian Hedayati 

 

 

Jeg synes det er sjovt at gå i 1. 

klasse fordi jeg har mange søde 

venner som jeg rigtig godt kan lide, 

fordi de hjælper.  Og så nogle af 

skolens bedste lærere.  Lærerne er 

søde og Ilene er god til at lærer os 

at læse. 

Lærke 

 

Det er sjovt men man skal lave 

lektier og man skal række fingeren 

op. 

Så er der frikvarter hygge hvor man 

kan lege.  

Man har gode venner og veninder. 

Det er hyggeligt at have kristendom, vi tegner og ser film. Det er Mette der står for det. 

Jeg kan ikke lide at få for mange lektier for. 

Ilene er god til at fortælle historier. 

Slut  

Isabella 

 

Jeg synes det er sjovt at gå i 1. klasse. Jeg har nogle gode venner. Jeg har det dejligt i 1. klasse, og 

mit yndlingsfag er matematik. Jeg elsker fredage, fordi vi må have legetøj med. Jeg plejer at have 

våben med. Vi leger krig og vi skyder på hinanden, det er sjovt. Dem der ikke har våben med, låner 

af de andre. I frikvarterene leger vi ”jorden er giftig”, og ”den der rør’ den sidst”. Jeg synes ”jorden 

er giftig” er sjovest, fordi man ikke må røre jorden. I 1. klasse er jeg blevet bedre til at læse og 

skrive. Vi skriver historier og boganmeldelser når vi har læst en bog. I gymnastik spiller vi stikbold.  

Laust 

 

At være gode klassekammerater. 

Jeg kan godt lide når man leger godt sammen. 

Jeg synes det er godt at vi har fælleslege. 

Jeg kan godt lide når vi er i klassen, især når vi lærer at læse. 

Jeg kan også godt lide matematik. 

Og jeg glæder mig til at vi skal på hyttetur. 

Hilsen Olivia 
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Man laver mange lektier, og man har mange venner, som man kan lege med ude i frikvarteret. Det 

er sjovt at lave lektier, og det er sjovt, at tre har samme taske. Mine venner er søde, og nogle gange 

er vi uvenner, men så bliver vi gode venner igen. Vi går i svømmehallen nogle gange og også i 

skøjtehallen. 

Sara Didi Vejborg 

 

 

At gå i 1. klasse er sjovt, drengene er søde og gode at lege med. Jeg leger mest med dem. Jeg har en 

masse gode venner. Jeg leger ikke så meget med pigerne men de er også søde. 

Det er dejligt at vi lærer en masse og vi har nogle gode lærere. Nu kan jeg læse noget af teksten når 

jeg ser ”Barnaby” med min mor og far om lørdagen.  

Herlev Privatskole er den bedste skole i verden. 

Mads M. 

 

 

Scan kode og læs mere om grøn 

energi på Herlev Elektrikerens 

hjemmeside! 
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Vigtig information om undervisningen fra næste skoleår 

 

Gennem de seneste mange måneder har skolens ledelse, lærerkollegiet og bestyrelsen haft grundige drøftelser om 

den fremtidige skemasammensætning på Herlev Privatskole. Anledningen har været den ny tjenestetidsaftale, som er 

en udløber af lockouten i foråret 2013, men også den nye folkeskolereform har givet anledning til at overveje fag- og 

timesammensætningen på Herlev Privatskole. 

 

Skolens prioritering med at skabe et trygt miljø, en høj faglighed samt en god og fornuftig adfærd/opførsel har ikke 

været til diskussion. Der er fuldkommen enighed om, at det fortsat er vores primære fokusområder.  

 

For at være på forkant med udviklingen på skoleområdet generelt er der imidlertid enighed om at ændre på flere 

elementer af undervisningen, fx timetallet, tidspunktet for introduktion af fremmedsprog m.m. Derudover er behovet for 

eksempelvis lektiecafeer og aktivitetstimer blevet drøftet. 

 

På den baggrund har skolens ledelse og bestyrelse vedtaget en række ændringer, som træder i kraft fra august 2014, 

når skoleåret 2014/15 starter. 

 

Først og fremmest øges antallet af timer, så de yngste klasser, mellemtrinnet og udskolingen vil have henholdsvis 30, 

33 og 35 lektioner pr. uge. De ekstra lektioner bliver primært brugt på sprogfag og på niveaudelt undervisning i 

engelsk og matematik med grundhold og udvidet hold allerede fra 7. klasse (8. klasse i dag). Derudover bliver 

tilbuddet med lektiecafeer, hvor der er lærere til rådighed, udvidet til at dække samtlige klassetrin. 

 

Styrkelsen af sprogfagene kommer blandt andet til udtryk ved at indføre engelsk fra forskolen og ved opstart af 

tysk/fransk fra 4. klasse – to år tidligere end i dag. Derudover indføres der et nyt fag på mellemtrinnet, nemlig 

mediefag. Her vil eleverne blandt andet få indsigt i mediebilledet, få styrket deres kildekritiske sans og 

medieanalytiske kompetencer. 

 

Ligesom folkeskolereformen lægger Herlev Privatskole op til mere bevægelse. Her vil det ske gennem længere 

frikvarterer, som øges fra 10 til 15 minutter og ved at indføre tid i SFO’en særligt målrettet aktivitet og bevægelse. 

 

Samlet set bliver skoledagen forlænget med 20 minutter – til klokken 15.00 – for de elever, der er i skole i fuld længde. 

Efter klokken 15 vil der ikke være skoleaktiviteter, så der vil fortsat være plads til, at eleverne kan have aktiviteter i 

fritiden. SFO’en vil dog have åbent som hidtil – også efter klokken 15. 

 

 

Nedenfor følger en oversigt over ændringerne på hvert enkelt klassetrin fra starten af skoleåret 2014/15: 

 

Forskolen: 

 Der tilføres en lektion sang, en lektion engelsk og en lektion it om ugen 

 Eleverne er i skole hver dag fra kl. 8-13  

 Eleverne har en times bevægelse hver dag i SFO’en 
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1. klasse:  

 Kristendom (fagtitlen er lovmæssigt bestemt) skæres ned til en lektion ugentligt 

 Naturfag og engelsk styrkes og øges fra en til to lektioner ugentligt 

 Kor bliver varetaget af en lærer, men lægges fra kl. 14-15 uden for den  

obligatoriske skoletid  

 Lektielæsning lægges fra kl. 13-14 fire dage om ugen (mandag til torsdag) i SFO- 

tiden  

 

2. klasse: 

 Engelsk opnormeres fra en til to lektioner.  

 Kor bliver varetaget af en lærer, men lægges fra kl. 14-15 uden for den 

obligatoriske skoletid  

 Lektielæsning lægges fra kl. 13-14 fire dage om ugen (mandag til torsdag) i SFO- 

tiden  

 

3. klasse: 

 Engelsk opnormeres fra to timer til tre lektioner, og kvaliteten øges ved at den 

ene lektion kun er med halvdelen af eleverne (= fire ugentlige lærerlektioner i  

engelsk).  

 Kor bliver varetaget af en lærer, men lægges fra kl. 14-15 uden for den 

obligatoriske skoletid  

 Lektielæsning lægges fra kl. 13-14 fire dage om ugen (mandag til torsdag) i SFO- 

tiden  

 

4. klasse: 

 I dag har eleverne i 4. klasse håndarbejde to lektioner halvårligt – fremover får de 

en lektion idræt og en lektion håndarbejde hele skoleåret. 

 To lektioner tysk/frank ugentligt indføres fra fjerde klasse 

 Mediefag indføres som nyt fag med en lektion om ugen 

 Lektiecafe fire dage om ugen, hvor der er en lærer til rådighed fra kl. 14-15, som 

kan hjælpe 4.-6. klasses elever. Det er frivilligt om eleverne vil deltage i  

lektiecafeen 

 

5. klasse: 

 Dansk styrkes med en opnormering fra 8 til 9 lektioner om ugen 

 I dag har eleverne i 5. klasse håndarbejde to lektioner halvårligt – fremover vil de  

få en lektion idræt og en lektion håndarbejde hele skoleåret. 

 To lektioner tysk/fransk om ugen indføres i 5. klasse 

 Mediefag indføres som nyt fag med en lektion om ugen 

 Lektiecafe fire dage om ugen, hvor der er en lærer til rådighed fra kl. 14-15, som 

kan hjælpe 4.-6. klasses elever. Det er frivilligt om eleverne vil deltage i  

lektiecafeen 

 

6. klasse: 

 Dansk styrkes med en opnormering fra otte til ni lektioner om ugen 

 Madkundskab/mediekundskab tre lektioner ugentligt – et halvt år med hvert fag 

 Lektiecafe fire dage om ugen, hvor der er en lærer til rådighed fra kl. 14-15, som 

kan hjælpe 4.-6. klasses elever. Det er frivilligt om eleverne vil deltage i  

lektiecafeen 
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7. klasse: 

 Dansk styrkes med en opnormering fra otte til ni lektioner om ugen 

 Der indføres niveaudelt undervisning i matematik og engelsk (udvidet hold og 

grundhold) – et år tidligere end nu 

 Samfundsfag, der normalt er overbygningsfag, bliver indført med to lektioner 

 Lektiecafe to dage om ugen, hvor der er en lærer til rådighed fra kl. 14-15, som  

kan hjælpe 7.-9. klasses elever. Det er frivilligt om eleverne vil deltage i lektiecafeen 

 

8. klasse: 

 Lektiecafe to dage om ugen, hvor der er en lærer til rådighed fra kl. 14-15, som  

kan  hjælpe 7.-9. klasses elever. Det er frivilligt om eleverne vil deltage i lektiecafeen 

 

9. klasse: 

 Lektiecafe to dage om ugen, hvor der er en lærer til rådighed fra kl. 14-15, som  

kan  hjælpe 7.-9. klasses elever. Det er frivilligt om eleverne vil deltage i lektiecafeen 

 

Når ovenstående model, som opererer med væsentlig flere lektioner, kan lade sig gøre, hænger det tæt sammen med 

den nye arbejdstidsaftale, der forudsætter, at lærerne bruger en større del af deres arbejdstid på undervisning. 

 

Arbejdstidsaftalen betyder også, at lærerne skal være på skolen dagligt til klokken 8-15. Hvis forældrene har brug for 

at kontakte en lærer, skal det derfor ske i dette tidsrum gældende fra det kommende skoleår.  

 

Herlev Privatskoles model rummer dog mulighed for, at forældremøder og konsultationer fortsat kan holdes uden for 

almindelig arbejdstid.  

 

 

Det er bestyrelsens håb, at I alle vil tage godt imod de nye tiltag, som en enig bestyrelsen og et enigt lærerkollegium 

bakker op om. 

 
Har I praktiske spørgsmål omkring ovenstående, er I velkomne til at kontakte skolen. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Inge Sørensen  Per Simonsen 

Bestyrelsesformand  Skoleleder 



3. klasse  KLØVERBLADET 

 

23 
 

Bakken 
Oliver, Emin og Gabriel 

 

Bakken: En dag da vi skulle til at have lektieklub, skulle 

vi på bakken i stedet for at lave lektier. Vi tog bussen 

ned til bakken, hvor vi skulle have ”tur pas”. 

Alle skulle mødes ved ”Den hvide Hest”, hvor 

vi   lavede nogle grupper. Da vi var 

færdige med grupperne, løb vi ud 

af ”Den hvide Hest”. Vi skyndte 

os at prøve de sjove ting. De 

sjove ting var ”Tornadoen”, 

”Dobbelt shot” og 

”Extreme”. Den mest 

skræmmende var 

”Gyserhuset”. Da vi 

havde prøvet 

næsten alle tingene 

skulle vi hen til den 

hvide hest igen. Der 

spiste vi kartofler og 

flæsk, og dem der ikke 

måtte spise svinekød fik 

kyllingespyd og pomfritter. Til 

dessert fik vi pistacie is med 

chokoladesovs. Da vi var færdige 

med at spise, skulle vi ud og prøve flere 

ting. Da vi gik så vi en slikbutik. Vi spurgte 

om vi måtte gå ind i slikbutikken. Det måtte vi godt, og da 

vi havde gjort det, gik vi over til bussen. Da vi sad i bussen, var der nogle piger, der var blevet væk fra vores 

klasse. Så vi ventede 10 minutter, og så kørte vi over til vores skole, og så blev vi hentet. 

 

Ved du det? 

Hvor gammel er den gamle rutcebane?                          

1: 90 – 100 år  

2: 80 – 90 år 

3: 70 – 80 år 

 

 

Hvor mage forlystelser har bakken? 

1: 100 

2: 20                                                                                                          

3: 33 

 

 

Hvad hedder den ældeste folystelsespark i Danmark? 

1: Tivoli 

2: Legoland 

3: Bakken 

Svar: Spørg Oliver, Emin og Gabriel  

Hvad hedder den højeste forlystelse? 

1 : TårnGyset 

2 : Den gamle Rutschebane  

3 : Spøgelsestoget  

 

Hvor mange restaurenter har Bakken? 

1: 24 

2: 30 

3: 43                                                                                                
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Dengang HP vandt 
Adam, Andreas og Rolf 

 

Vi tror alle kan huske idrætsdagen, hvor vi vandt både 3. og 4. klasse- og skolepokalen. Det startede om 

morgenen ca. kl.10.00. Det var sjovt at komme med og prøve det for første gang for nogle af os (3.klasse). 

Der var 400 meter løb, 60 meter løb, højdespring og meget mere. Den eneste der vandt fra 3. klasse var 

Alexander i 400 meter løb, han var faktisk den hurtigste af alle til pointløb. Herlev Privatskole vandt også 

året før, men det kender vi ikke så godt til. Men det er sikkert, at alle blev rigtig glade! 

 

Interview 

Vi har spurgt nogle 3. klasses elever om, hvordan de husker ”dengang vi vandt”. 

Oliver: Vi prøvede mange ting. Nogle gange tabte vi - andre gange vandt vi. Da de sagde, at vi vandt 3. 

klasses pokalen, blev vi rigtig glade. 

Emin: Jeg kan huske, at vi vandt alle fodboldkampene. Da vi vandt jublede vi meget! 

Marcus: At vi vandt. Og vi løb 400 meter i bar mave. Som det var i går. 

Mahan: Det er som om, jeg har en film inde i mit hoved, men jeg er glad for at vi vandt! 

Sarah: Jeg kan huske, at Alexander vandt i 400 meter løb. Og vi blev rigtig glade, da vi vandt! 

 

 

Uvenner/Gode venner 

Mahan og Sophia 

 

Start på et nyt skoleår. Der er tre piger. En af pigerne hedder Stella, og den anden pige hedder Jullie. Pigerne 

er på vej til klassen, hvor de ser en ny pige. Klokken ringer, de må selv bestemme hvor de vil sidde. 

Klasselæreren råber op i klassen, at der er kommet en ny pige i deres klasse, og hun hedder Mille. Mille 

bliver lidt nervøs fordi, alle eleverne kigger på hende. Læreren siger til hende, at hun skal sidde ved siden af 

Stella og Jullie. Okay siger hun nervøst.  

Klokken ringer til frikvarter, Mille går lidt rundt og kigger sig om. Hun ser hendes to sidekammerater lege 

sammen. Mille spøger om hun må være med. Stella og Jullie siger nej. Mille bliver lidt ked af det. Mille 

tænker: Nå ja, jeg er jo ny, så skal folk jo lige først kende mig.  

Klokken ringer, og alle børnene skal hjem. Der hjemme spørger Milles forældre hvordan hun har haft det på 

sin nye skole. ”Jeg har haft det godt”. Men det lyder ikke sådan. Mille råber: ”Jeg siger jo, jeg har haft det 

godt i dag”. Okay så siger vi det. Bare sig det, vi gør ikke noget. Vi flytter dig jo ikke på en anden skole. ”Men 

der er ikke noget galt!!”. Men du lover at sige det, hvis der er noget galt! Det bliver aften, de spiser aftensmad. 

”Mor”, hvisker hun. ”Det er på grund af at jeg er holdt ude”. Af hvem dog. ”Af nogle piger som hedder Stella 

og Jullie”. 

Næste dag siger Mille det til hendes klasselærer. Klasselæreren råber op i klassen: ”Stella og Jullie, hvorfor 

holdte i Mille ude? Det gjorde vi bare. ”Men HVORFOR”. Undskyld. ”Det gør ikke noget”, siger Mille. En 

måned efter bliver de bedste venner. Men en dag skulle de på hyttetur i deres klasselærers sommerhus. Stella 

og Jullie, Mille sov alle tre sammen.  

Det blev aften. De skulle spise aftensmad. Mille og Jullie og Stella havde det samme nattøj. De kom til at 

tage hinandens nattøj på. Stella siger til Mille: ”Det er mit nattøj”. ”Nej”, siger Mille. Jullie siger: ”Stella det 

er mit nattøj du har på”. ”Ja ja så siger vi det”. Så kommer deres lærer og siger: ”Hvad forgår der?”. Ikke 

noget, ”Det lyder ellers ikke sådan”. Men vi gør ikke noget. ”Okay, okay”. Senere på aftenen bliver de gode 

venner. 
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Musikquiz (sæt kryds) 
Karoline og Freja 

 

1. Hvilken sang har Christopher skrevet?  

Jalousi     First like           Come & get it  

 

2. Hvilken sang er blevet afspillet flest gange?  

Hey Brother             Baby             Crazy 

 
3. Hvordan mødte One Direction hinanden? 

The X factor   Skolen       Sport   

 

4. Hvad hedder Justin Biebers største hit?  

Baby           All around the world   All the matters                        

                                                                                                                               
5. Hvem har skrevet sangen ”Let it go”? 

Demi Lovato           Selena Gomez         Medina 
 
6. Hvor er Justin Bieber født? 
USA            Los Angeles          Canada 

 
Løsning (brug lup): 2:1:1:1:1:3 

 
15 Pinlige og sjove ting du kan komme til at gøre 
Annika 

 

1: En prut der lød som basuka - så sjovt. 

2: Sætte en alarm i gang i en forretning - så pinligt. 

3: Troede at en anden far var sin far - så pinligt. 

4: En mand i Tårngyset tabte sine briller - så sjovt.  

5: Kom til at side forkert på en stol- så forkert. 

6: Faldt oppe til morgensang imens Per talte, folk grinede - så pinligt. 

7: Nyste og der kom en stor snotbobbel ud - så klamt. 

8: Var ved at blive smidt ud af syv elever - så underligt. 

9: Blev væk i Netto og skreg - så pinligt. 

10: Slog en kæmpe, kæmpe prut i klassen og alle grinede - så pinligt. 

11: Lavede sjove videoer sammen med en ven - så sjovt. 

12: Så en fin mand med flødeskum på slipset - så sjovt. 

13: Kunne ikke finde sit USB Stick og gennemrodede sin taske, og så lå det lige på bordet - så sjovt. 

14: Jonglør på en cykel i et cirkus kommer til at slå en prut, så han vælter - så pinligt. 

15: Spiller kongespil, kaster et af træstykkerne og rammer en anden på benet, så han vælter - så sjovt.  
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Sports quiz 

Sarah 

Ridning 
1: Hvilken race er Pippi Langstrømpes hest?      

A: Fuldblodshest  B: Shetlands pony  C: Knabstrupper 

2: Hvilken pony er den mindste af alle racer? 

A: Miniatyrepony B: Shetlands pony  C: Fell 

Svømning 

3: Hvor mange 25 meter baner svømmer man på en kilometer? 

A: 32   B:40   C: 25 

4: Hvad hedder Danmarks hurtigste brystsvømmer? 

A: Rikke Møller  B: Lotte Friis  C: Mie Stenbuk 

Håndbold 

5: Hvor mange spillere har hvert håndboldhold på banen? 

A: 11   B: 6.   C: 7. 

6: Hvad hedder træneren på damelandsholdet? 

A: Ulrik Wilbek  B: Jan Leslie  C: Jan Pytlick 

Taekwondo  

7: Hvilken farve har det tredjemindste bælte? 

A: Orange   B: Blåt   C: Hvidt 

8: Hvilken farve kommer efter det grønne bælte? 

A: Gult   B: Rødt   C: Blåt 

Gymnastik 

9: Hvilken vej laver man et flikflak? 

A: Forlæns   B: Baglæns   C: Sidelæns 

10: Hvad hedder første grundspring? 

A: Ophop   B: salto   C: kraftspring 
 

Svar (brug lup): C, A, A, B, C, C, A, C, B og A 

 

 

 

Venskab på Herlev Privatskole 
Isha og Esra 

 

At være venner på Herlev Privatskole er en speciel ting. Man får mange gode venner fra sin klasse og fra 

andre klasser. Skolens lærere hjælper med, at man får venner. For eksempel får man venskabsvenner i 3. 

klasse sammen med Forskolen. 

   

Spørgeskema om dit venskab 

 

Hvem er din bedste ven?    _____________________ 

Hvad gør du for at blive gode venner igen?  ____________________________________________ 

Hvor mange venner har du fra klassen?  _____________ 

Laver du tit lege aftaler?  ___________ 

Siger du dårlige ord dine venners ting?  _______________________________ 
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Fodbold quiz 
Nicki, Marcus, Alexander og Jason 

 

1. Hvem er verdens bedste til fodbold?   _____________________       

Ledetråde: Messi, Ronaldo, Ribery, Bale 

 

2. Hvem vandt Champions League?   _____________________ 

Ledetråd: FC Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Bayern München 

 

3. Hvem vandt Superligaen 2014?   _____________________ 

Ledetråd: FC Midtjylland, FCK, Brøndby IF, AaB 

 

4. Hvem vandt Superligaen 2013?   _____________________ 

 
Svar – spørg Nicki, Marcus, Alexander og Jason 
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Skolefesten 

Vi er så heldige her på HP, at vi har nogle meget dygtige store piger, som både har stor tålmodighed 

og masser af dansetalent. Derfor kunne SFO`en igen i år benytte sig af 6. klasses danseekspertise. 

Årets skolekomedie var Orla Frøsnapper og da Orla og resten af byens pæne borgere skulle i cirkus 

kunne de også møde ”De små cirkus Bambini”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra det glatte ansigt til supermodel 

I hyggeren dekorerer vi lige nu frisør-hoveder. 

De blev fundet på et loft, og vi kunne få dem foræret. 

Det kunne jeg jo ikke sige nej til. 

Jeg må sige at børnene har fået meget ud af at sminke, 

lave smykker, hatte og blod og nåle til hovederne. 

Så der er 

fremtryllet alt 

fra skuespiller, 

rockstar, 

soldater, 

monster, fine 

damer og en 

søkaptajn. Alle er blevet forskellige. 

Når vi er helt færdige, laver vi en fernisering, så at alle kan se, 

hvor flotte de er blevet.  
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Kampen mellem Elverhæren og Rottehæren 

 

Vi fik i julegave fra forældreforeningen et sæt Warhammer figurer, som består af to hære: Elver og 

Rotter. Vi er i fuld gang med at lime og male 

alle figurerne, og børnene er glade og går til 

opgaven med stor iver 

Når vi er færdige med at male, så skal vi til at 

spille spillet med figurerne. Med tiden er det 

meningen at udvide vores samling til en stor 

krigs skueplads. 

 
 

 

 
 

 

 
 
Så er der dømt fitness 

I SFO’en har vi i foråret startet op med fitness for børn ca. en gang om ugen. 

Børnene får mærket deres muskler, de bliver bedre til at lytte og udføre øvelserne. Børnene laver 

nogle øvelser alene, og andre øvelser laver de flere sammen, så at vi får styrket fællesskabet. 

Vi bliver trimmet – så bare kom an………… 
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Farvel til 3 klasses børnene 

Så er der gået endnu et år og vi skal sige farvel til 

endnu en 3 klasse. Traditionen tro tog vi  af sted 

til bakken i superflot vejr. 

Børnene blev udstyret med turpas og de fik prøvet 

en masse forlystelser, før vi mødtes til middag på 

”Den hvide Hest”. Igen af sted ud og prøve mere 

før bussen hentede nogle trætte børn og voksne. 

På den alle sidste SFO dag fik alle de andre børn 

sagt farvel med et flot espalier og bagefter en lille 

anretning i den flotte gårdhave bag SFOén. 

 

Go’ vind fremover.. 

 

Store Plantedag 

Rigtige mange børn 

kom med flotte 

blomster og 

blomsterfrø til de 

store plantekasser i 

gårdhaven bag 

SFOén. Blomsterne 

blev nænsomt 

nusset, pusset og 

plantet af børnene til 

den helt store 

guldmedalje. 

Hen over sommeren 

hjælper alle til med 

at vande og nippe de 

gamle blomster af, 

så at 

blomsterkasserne 

står flot helt hen til 

efteråret. 
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En stor lavendel og en hortensia blev forflyttet til et hjørne af 

skoven som vi vil lave om til en lille duft oase. 
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Kære elever, forældre og lærere på HP. 

Så nærmer sommeren sig og det betyder også snart en forhåbentlig solrig sommerferie. 

Forældreforeningen kan se tilbage på et forrygende skoleår med masser aktiviteter.                                                 

Et af arrangementerne er den årlige skolefest, som er Forældreforeningens klart største arrangement.     

Der har i de sidste par år, været en stadig større tilslutning til festen, således at vi i 2014 endte med 

at være 519 spisende gæster. Det er vi rigtig glade for og tager som et udtryk for, at festen og dets 

indhold er noget alle med tilknytning til HP støtter op om. Det håber vi vil fortsætte i mange år 

frem. Vi skylder derfor også en stor tak til de frivillige hjælpere, som møder op på festdagen og 

hjælper 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 vi dog meget afhængige af, at så mange familier som muligt støtter HP´s 

Forældre forening med 150 kr. som det koster i kontingent pr. familie. Både de der er i Forældre 

foreningen og de forældre der løbende gennem skoleåret giver en hånd, hjælper og arbejder helt 

frivilligt. Kontingent betalingen er også frivillig, men vi opfordrer til at støtte økonomisk med 150 

kr. som blandt andet muliggør fortsat at kunne arrangere disse fester og fastelavn til glæde for 

skolens elever på tværs af alle klassetrin. Man indbetaler på Arbejdernes Landsbank 5341 

0000245514 – Skriv gerne navn og klasse i reference. 

Det har igen i år været muligt at støtte de enkelte klasser, med lige de legeredskaber og bolde mm. 

som klasserne har ønsket sig. Det er muligt, så længe Forældre foreningen har en stabil økonomisk 

reserve. Dog måtte foreningen, af økonomiske årsager, fravælge støtte til indkøb af swimmingpools 

og hoppeborge, som enkelte havde på ønskesedlen ;-)  

Fastelavn var igen i år, fyldt med flotte og fantasifulde udklædninger – også fra lærernes side. Det 

er en fantastisk hyggelig dag, hvor eleverne slår katten af tønden, efterfulgt af gavekort til de bedst 

udklædte og i år sluttede dagen af med hjemmelavet pizza, grøntsager og juice. Vi håber, at mindste 

ligeså mange elever vil deltage næste år og være ligeså entusiastiske. 

Slutteligt kan vi fortælle, at der er indtrådt 2 nye medlemmer i Forældre foreningen. En varm 

velkomst skal lyde til Dorit Zobel – mor til Katharina i Forskolen og Birte Kronbak Andersen mor 

til Laura i Forskolen. Det er dejligt, at der fortsat er ønsker om, at hjælpe med forenings arbejdet og 

husk vi kan altid bruge hjælpende hænder, hoveder og gode idéer. 

Vi har også måtte sige farvel til vores Formand Allan Dalgaard, som efter en enorm prisværdig 

indsats på alle områder i foreningen, har besluttet at stoppe. Vi vil sige Allan en kæmpe tak for hans 

ildhu, entusiasme og idérighed, som blandt andet har været med til at flytte foreningen hen, hvor 

den er nu.  

Til gengæld har foreningen så fået en stærk kvinde ved roret. Ny formand er Charlotte Lollike – 

Mor til Anna i 2. klasse og Ida i 1. klasse. Charlotte har været med i bestyrelsen i 1 år og glæder sig 

meget til at arbejde i foreningen, set fra formandsstolen. Tillykke til Charlotte med valget. 

Med ønsket om en god sommer takker Forældreforeningen af, for dette skoleår. 
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Hytteturen 
Josephine, Sophie, Caroline og Emilie 
 

Vi startede med at tage toget til København H. Så tog vi toget til Odense Banegård. Det tog 1½ time. Da vi 

ankom, stillede vi vores kufferter. Så skulle vi ned i gågaden, hvor vi fik lov til at gå frit i 2 timer. Da vi havde 

shoppet, gik vi ned i en park, hvor vi spillede rundbold, og vi skulle se på Kenneths dårlige skud. Vi spillede 

i 4 timer, og derefter fik vi vores værelser. Vi hyggede os lidt – ca. 5 timer, og så skulle vi sove. Dagen efter 

skulle vi se/høre om H. C. Andersen. Så hyggede vi lidt i parken. Så skulle vi sove og hjem bagefter.   

 

Og mere om hytteturen…  

Philip, Kian, Lukas og Abdul 

 

Det første, der skete, var, at vi sagde farvel til vores forældre. Så gik vi hen til toget og kørte hen til København 

H. Så tog vi et andet tog til Odense. Bagefter fandt vi vores hotel/vandrerhjem, og der lagde vi vores kufferter. 

Og så gik vi hen til en park og spiste. Bagefter gik vi ned i byen og shoppede. Vi købte mange forskellige ting. 

Og så gik vi hen til parken igen og spillede rundbold. Bagefter det, gik vi ned og spiste vores aftensmad. Vi 

fik lasagne. Og så legede vi til kl. 8. Vi måtte ikke gå ud af vores værelser efter kl. 8. Kl. 9 kom Kenneth og 

sagde, at vi skulle sove, så børstede vi tænder, og så gik vi ind og sov. 

 

Og lidt mere om vores fantastiske hyttetur…  

Oscar, Aksel, Mads, Nicki, Alexander og Sofus 

 

På hytteturen var det dejligt, at vi selv måtte bestemme, hvad vi ville. Vi måtte gå i byen og købe, hvad vi 

ville. Vi måtte have 100 kr. med – vi plejer kun at måtte have 50 kr. med. Vi skulle spise aftensmad kl. 17.55. 

vi hyggede og spillede fodbold med en stor bold, som Aksel købte. Vi spillede også rundbold i mange timer 

– og vi syntes, at det var kedeligt. Vi så H. C. Andersens hus, hvor han blev født, og hvor han boede. Der var 

meget slik på værelset, men sidste dag var det hele væk. Mange af drengene brugte næsten alle deres penge 

første dag. Nogle af drengene gav lidt af deres penge til velgørenhed og musik på gaden. Vi havde det største 

værelse, og vi boede seks drenge på det. 

 

NB! 

Nogle piger tilføjer, at vi først fik vores værelser kl. 16.00, og vi kom kl. 10.01.  

Lærerne indskyder, at det er en rigtig dejlig klasse at have med på tur, og børnene blev rost for deres gode 

opførelse. 

Pigerne skriver videre om... 

 

Koncert 
Emmanuelle, Juliane, Julie og Majken  
 

Det hele startede med, at vi var inde og høre Sjællands 

Symfoniorkester, hvor vi var inde og høre 

Musovskis udstillingsbilleder lavet til Viktor 

Hartman, hvor vi så Gorm Per spille på trompet. 

Han havde været på besøg i klassen noget tid, før vi 

skulle til koncert og det larmede, så de andre klasser 

kunne høre ham.  

 

En anden gruppe skriver; 

Tülin, Marie Louise og Mia 
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Da vi skulle ud og se Sjællands 

Symfoniorkester med Morten, Christian og 

Pernille og 5. klasse, startede vi med at tage 

bussen til Herlev Station og derfra til Vanløse 

Station, hvor vi tog Metroen til Nørreport og 

gik ind i det gamle radiohus. Nogle gange var 

det sjovt, og andre gange var det kedeligt. Da 

vi var færdige gik vi rundt om søerne og spiste 

vores frokost. Vi havde en rigtig sjov dag, og 

vi hyggede os meget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karameldag  

Emma, Amailie og Ella 
 

Karameldag var sjov. Først blev vi forskrækket af 9. klasse til morgensang. Så så vi 9. klasse lave stafet og 

spille fodbold mod lærerne. Vi fik en hel masse karameller, og til sammen, fik vi 1456 karameller. Så viftede 

vi med flag, og så fik vi karameller, og så så vi Buldermanden. Det var en gyser, men vi syntes, den var mega 

kedelig.  

Der bliver tilføjet… 

Det var en sjov karameldag, fordi man fik mange karameller. Vi fik i alt samlet 1357 karameller ca. og fik ca. 

60 hver. Det var rigtig sjovt. Nogle fra 6. klasse fik en cola fra stafetten. 9. klasse var klædt sjovt på, men da 

vi flagede for dem, var de flotte. Alle grinede og havde det sjovt, da vi flagede græd Susan af glæde. Da det 

hele var slut, gik vi tilbage til klassen, og så var resten af dagen normal. Men vi var rigtig heldige, fordi vi fik 

hyggetime i dansk, og så fik vi heller ikke nogle lektier for). 9. klasse var klædt ud som tyv, romer, enhjørning, 

og to supergirls og hawaiidansere og til sidst en mariehøne. Og i dansk hyggede vi og fejrede Julianes 

fødselsdag. 
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Carl Peter  

 

Det var en lang tog tur fra København til Hamburg til München til Salzburg til Wagrain. 

Vi boede på vandrehjemmet Wiederkehr på tre etager. Vi boede på tredje etage, værelse 31. Vi 

boede seks på hvert værelse, og jeg boede på værelse med fem andre. 

Vi stod på ski fra søndag til fredag, og det var solskin hver dag 8-18 grader. 

Der var mange der blev syge, faktisk over halvdelen blev syge, og kastede op. 

Hjemturen var meget lang, og vi sad over 16 timer i tog. Det var fra Wagrain til Frankfurt til 

København. På hjemturen var der dog ingen, der blev syge. 

Det var en fantastisk tur med meget sol og meget sne. Femte klasse har noget at se frem til. 

 

Skituren 
Sofie R. og Frederikke B. 

 

Dagen startede med, at vi 

skulle i skole :-( MEN 

heldigvis kun til klokken 

12! Skoledagen var 

uendelig lang, selvom vi 

kun havde to timer.  

Så skete det, vi fik fri!! :-) 

Vi stormede ud af klassen for 

at komme hjem og pakke det 

sidste. Klokken 15:10 mødtes 

vi på hovedbanegården, hvor 

vi skulle med et tog fra KBH 

til Rødby, hvor vi skulle op på 

færgen. Efter sejlturen skulle vi 

fortsætte med det samme tog til 

Hamburg, hvor vi ankom 

klokken 21:00. Hamburg var 

MEGA stor, med en masse 

butikker. Klokken 22:26 præcis kørte vores nattog, som kørte os til München station. Vi 

skulle være i toget i syv timer, og man kunne næsten ikke sove. 

Så kom opkastepisoden som varede til torsdag aften, der var mange der var udsat. På München 

købte vi morgenmad, tiden gik og vi skulle med det sidste tog, der mindede om et Harry Potter tog 

(hvis I altså har set den). Det kørte vi i til St. Johan. Det tog fire timer. Da vi ankom til St. Johan, 

skulle vi med bus i omkring 15 minutter.  

Da vi ankom til hotellet, fik vi frokost. Maden var meget ensformig og bestod nærmest kun af 

suppe, kød og kartofler i forskellige former. Efter frokost fik vi vores ski-udstyr, og så var vi ellers 

klar til at stå på ski, men vi skulle vente til dagen efter ;-). 

1. dag: 

Mange af os var nye på ski, så dagen gik på børnebakken, hvor vi faldt og lignede små Bambier på 

glatis. Nogen af os kørte på blå allerede den første dag. 

2. dag: 

Mere ski - mest på den blå piste. 
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3. dag:  

For første gang, tog vi på en tur uden for Grafenberg, hvor vi kørte blå, rød og nogen få kørte sort. 

Det bjerg hed Alpendorff (tror vi). 

4. dag: 

Turen gik til Flying Mozart, som var et super godt sted, med mange røde og blå pister. Senere tog vi 

tilbage til Grafenberg, med G-Link som ”fløj” 300 meter over byen 

5. dag:  

Tog vi til Kleinnahl (igen tror vi), hvor vi tog en slange-skiskole (bare lære at slalome med 

parallelle ski). 

6. dag: 

Var vi på Flying Mozart og Grafenberg, og om aftenen var der Talentshow, hvor vi lavede mange 

mærkelige ting ;-) 

Lørdag eftermiddag gik turen hjem til Danmark igen, vi tog to toge denne gang. Et af dem var fra 

St. Johan til Frankfurt. Det tog otte timer, og i Frankfurt ventede vi i to timer til klokken 22:00. Så 

skulle vi med nattog hele vejen til Danmark, og rigtig skulle vi være der i 12 timer, men det endte 

ud med 14 timer, fordi toget var forsinket. Da vi kom hjem igen, var vi alle trætte, og ville bare 

hjem til et godt bad, bedre mad og en god seng og bedre internet. 

5 klasse - I kan godt glæde jer! (men ikke til maden :-D) 

 
Skitur i Wagrain 2014 

Casper og Mert 

 

Efter to timer i skole tog vi ind på Hovedbanegården. Under uret tog vi afsked med vores forældre. 

Efter seks timer med tog til Hamburg, ventede vi på hovedbanegården i en time. Det andet tog til 

München var et sovetog. Det tog 9 timer. Da vi kom til München hovedbanegård købte vi 

morgenmad. Derefter tog vi et tog til St. Johann. Derfra tog vi en bus til Jugend hotel.  

1. dag 
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Det første vi gjorde på hotellet var at bærer vores kufferter op på vores værelser, som lå oppe på 3. 

etage. Typisk var der ikke nogen elevator. Vi skulle også ned til Grafenberg station, for at låne ski, 

stave, sko og hjelme. Efter alt det spiste vi frokost og hyggede os i hallen, som lå lige ved siden af. 

Inden vi skulle spise aftensmad tog vi over i Spar. Efter aftensmaden skulle vi i svømmehallen. 

2. dag 

Vi tog med bussen over til Grafenberg station, hvor vi tog gondolen op til Grafenberg. Vi startede 

med at lære de vigtigste ting på børnebakken. Efter et par timer der, prøvede vi en blå bakke. Det 

var rigtig sjovt. Mange ”plovede” hele vejen, mens andre bare løb. 

3. dag 

Vi tog igen op til Grafenberg og øvede så bare på den blå bakke. Der gik et par timer indtil Sofie B. 

spurgte, om vi ville med over på de røde bakker. Det sagde vi så ja til. Efter aftensmaden tog vi 

over i svømmehallen. Vi begyndte at rutsje ned af vandrutsjebanen. Alle fra klassen tog den lange 

sammen ned to gange.   

4. dag 

Efter morgenmaden tog vi over til et nyt sted, som hed Flying Mozart. Her stod vi på nogle gode 

røde og blå bakker. Klokken 12 tog vi en lift som hed G-Link, der svævede over Wagrain, til 

Grafenberg. 

Resten af dagene stod vi på Kleinarl, Flying Mozart og på Grafenberg. De fleste fra klassen kunne 

stå på de røde, og nogle få kunne stå på de sorte piste. Inklusiv os. 
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SKI – TUR 2014;)  
Tea, Frederikke J. og Sofie B. 

 

Som alle andre tog vi toget derned – selvfølgelig med en masse mellemstop. Blandt andet stoppede 

vi fredag aften på Hamburg station, hvor de fleste af os gik på Starbucks eller KFC og nød udsigten 

over den oplyste perron, mens vi følte os uendelige... 

Næste morgen skiftede vi tog på München station, hvor vi købte morgenmad. Så kom vi ind i et nyt 

tog, hvor vi sad i nogle rigtig hyggelige og behagelige togkupeer, hvor vi så film:). Da vi ankom til 

hotellet, fik vi mad, og senere gik vi ned i byen og hentede ski. 

(Det er rigtigt at en del af os blev syge, men det undlader vi altså og fokuserer på de gode ting).  

Næste morgen tog vi alle en gondol, hvor alle startede med at stå på børnebakken, og det var sjovt 

at se hvordan folk, der aldrig havde prøvet det før, var helt på bar bund. Som dagene gik fik vi alle 

styr på skiene og fik prøvet en masse pister.      

Vi brugte en del tid i Spar, hvor drengene købte store mængder af børnechampagne (som de så 

valgte at smadre et par gange…). Vi var også i vandland tre gange, hvor der var et opvarmet 

udendørs bassin, og et MEGET akavet omklædningsrum.  

Generelt havde vi det rigtig hyggeligt sammen, vi nød hinandens selskab. Vi grinede og hjalp 

hinanden oppe på pisterne, maden var måske ikke det bedste, men det var hyggeligt at gå ned 

morgen og aften og spise. Sidste aften lavede vi også talentshow, men det var ret pinligt, så det 

undlader vi også at fortælle om.  

 
Årets talentshowvindere 

Hotellet var også godt, selv om der var mange, mange trapper op til vores værelser, som var på 

øverste etage. Vi havde en rigtig fed tur, og hvis det stod til os, ville vi gerne afsted igen. 
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Skitur 2014 
Ida og Malou  

Vi skulle mødes kl. 15:10 på hovedbanegården! Vi sagde farvel, og skulle med et tog i 4 timer. Vi 

sad to og to og få var fire. Det var sjovt (syntes vi!). Drengene, F., E., Lucas, CP og Martin, spiste 

rigtig meget slik og så film. Toget kørte ind på en færge, som vi skulle med i 45 minutter. Som 

sædvanlig gik vi ind i shoppen og kiggede. Der var også nogen, der gik udenfor. Tiden gik ret 

hurtig, men vi hyggede os i shoppen.  

Så skulle vi med toget igen - til Hamburg station. Ida og Malou byttede pladser, så vi to sad 

sammen og havde en FEST. Alle kiggede hele tiden på os. Da vi ankom til Hamburg station fik vi 

lidt tid til at gå rundt og kigge. Malou gik på Starbucks, og det var GUD! Faktisk var vi næsten alle 

sammen på Starbucks. Så skete det! Vi skulle med et nattog, som var meget lille men ikke for lille. 

Vi sov og delte kupé med Sofie. B., Frederikke J., Mie og Tea. Det var rigtig hyggeligt indtil Sofie 

B. kastede op om natten (Det var meget synd for hende). Men vi faldt alle sammen i søvn igen. 

Næste dag skulle vi med et tog i tre timer, som var SYGT hyggeligt. Vi skulle sidde i en seks 

mands kupé. Og så ankom vi til stationen i Wagrain, hvor vi skulle med bus til hotellet. 

Det var en virkelig sjov tur, men det var synd at der var ti, der fik det dårligt (også Kais søn og 

svigerdatter + personalet og andre klasser). Men ellers var det hyggeligt! 
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Skitur i Wagrain  
Mathias, Mads, Martin, Frederik R og Frederik E 

I foråret var 6. klasse i 

Wagrain i Østrig. Turen 

derned varede en dag i 

flere forskellige tog. Et 

siddetog og et sovetog. 

Værelserne i sovetoget 

var de samme som 

værelserne på hotellet. 

Vi delte værelse. 

Første dag pakkede 

vi ud, hentede udstyr 

og forberedte os til 

næste dag på ski. 

Da dagen kom, og 

vi skulle stå på ski, 

kom vi op på 

børnebakken, 

hvor Kai og 

Susanna skulle 

se hvor gode vi 

var. Dem som 

var gode og 

havde prøvet det før kom op på en anden 

bakke, hvor de kunne stå lidt mere på ski. Første dag gik hurtigt, og når 

man skulle hjem igen, kunne man selv vælge om man ville køre ned eller tage gondolen. Næste dag 

udvidede de voksne området, man måtte køre på, og flere og flere kom væk fra børnebakken. Det 

gik meget stille og roligt. Fra hver dag blev området vi måtte køre i større og større. Vi kom over på 

nogen andre dale, hvor vi skulle køre i grupper. Der var ingen, der kom til skade – heldigvis. På 

hotellet serverede de tre-retters mad, og når vi var færdige med aftensmaden, skulle vi enten i 

svømmehallen eller tage ned i hotellets hal, hvor der var en fodboldbane, klatrevæg og en 

trampolin. Det var sjovt, men maden på hotellet kunne godt være bedre. Over halvdelen af vores 

klasse blev syge, og nogen kastede op. Vi var rundt flere steder og stå på ski. Vi var på Flying 

Mozart, Alpendorff, Kleinarl, og det sted vi var mest på hed Graffenberg. Fra Flying Mozart til 

Graffenberg var der en KÆMPE lift, som hed G-Link, og den kørte 12 meter i sekundet, og liftturen 

tog 4½ minut. Da vi kom frem, skulle man med en stolelift op til toppen af Graffenberg. Sidste dag 

tog vi den sorte piste. Vi faldt alle sammen, så vi måtte glide ned. Frederik E. tabte sine ski, så han 

brugte 30 minutter på at komme ned. Det var en god tur, og vi fik hygget meget. De gange vi var i 

byen, var vi meget i Spar og købte meget slik og chips, men mest af alt børnechampagne, og der 

blev da også lavet et par champagnevaskere. Byen var meget lille men med sjove ting og et flot 

landskab omkring. Turen hjem var vildt sjov og lidt dramatisk, fordi der var nogle ting, der gik galt. 

Da vi skulle fra St. Johan til Frankfurt havde vi kun ét minut til at komme ombord, så det var meget 

spændende, om alle nåede det. Men ellers havde alle en rigtig hyggelig tur hjem. 
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Den tilsynsførendes rapport 2014 
Baggrunden for denne rapport er overværelse af alle 9. klasses projektopgaver den 27/1 2014 samt et besøg 

på skolen den 10/3 2014. Selvfølgelig har der også i årets løb været ”møder” med elever og lærere fra 

Herlev Privatskole. I december besøgte skolen Lindehøj Kirke til den årlige julegudstjeneste med Lucia-

optog, korsang og oplæsning af juleevangeliet ved en elev fra 5. klasse. I Lindehøj Kirke er vi forstsat enige 

om, at det er en stor glæde med ”julebesøg” fra Herlev Privatskole. Og konfirmanderne er glade for, at 

denne gudstjeneste giver et ”gudstjenestekryds”! 

I min sidste rapport beklagede jeg, at jeg kun nåede at overvære fire projektopgaver i 2013. I år havde jeg 

heldigvis mulighed for at overvære alle 10 projekter. Det betyder så til gengæld, at årets rapport bliver 

længere end rapporten for 2013. Det håber jeg, I bærer over med! 

Jeg har noteret, at projektopgavernes overordnede tema var ”Magt og afmagt”. Under dette tema var der 

projektopgaver om racisme, misbryg, apartheid, terrorisme, spiseforstyrrelser, præstationsfremmende stoffer 

med mere.  

 

Nu er det ikke mig, der skal give en karakter, men mit overordnede indtryk er, at alle eleverne havde lagt sig 

i selen for at lave en god opgave og præsentation. Eleverne er dygtige, flittige og engagerede.  

 

Særligt tre ting vil jeg bemærke: 

1) Engagementet i verden uden for Danmark. Omkring halvdelen af opgaverne omhandlede 

problemer uden for Danmarks grænser. F.eks. var der et stærkt fokus på Mandela og apartheid. Det 

er måske ikke så mærkeligt, når vi tænker på den opmærksomhed, der var omkring Mandelas død i 

december 2013. Vi ser vel alle en del verden gennem vore medier? Det er dog næppe hele 

forklaringen. Jeg tænker, at opgavernes internationale udsyn også afspejler Herlev Privatskoles 

forståelse for, at vi alle har et ansvar for verden. 

Selvfølgelig kan det diskuteres, om drabet på delfiner ved Japans kyst og dyrekampe mellem hunde 

og bjørne i Afghanistan, er det mest relevante, når der fokuseres på dyrevelfærd. Jeg blev ganske vist 

klogere. Jeg var således ikke klar over, at 20.000 delfiner årligt dræbes ved Japans kyster. Jeg 

savnede dog en diskussion af situationen i Danmark.  Hvordan har kyllinger og svin det mon i 

Danmark? Og gad vide om vi danskere er villige til at betale mere for en forbedret dyrevelfærd? 

2) Et stort personligt engagement. Jeg tænker blandt andet på pigen, der havde valgt et emne om 

alkohol og stofmisbrug. Hun var motiveret af, at et nært familiemedlem var død af sit misbrug. I 

denne opgave fik vi blandt andet at vide, at der er 600 misbrugere i Herlev, som på en eller anden 

måde har behov for hjælp. Så her var der nærhed! 

Eleven havde lavet en folder med titlen ”Projekt pårørende”. Her slås det fast, at ”misbrugeren står 

ikke alene med sit misbrug. Det rammer lige så hårdt på familie, venner og i nogle tilfælde børnene”. 

Det var dog ikke blot denne opgave, der var præget af et personligt engagement. De gjaldt flere af de 

andre. Hvilket er rigtig godt. For det er nu engang sådan, at det personlige engagement ofte er 

drivkraften, når vi på den lange bane skal gøre en forskel i andre menneskers liv.  

Som afsluttende eksempel på det personlige engagement, vil jeg nævne de fire elever, som også 

havde skrevet om misbrug. De sluttede i fin stil med et talekor: ”HOLD DIG FRA DET!” 
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3) Brugen af teknik ved fremlæggelsen. I mine noter har jeg blandt andet skrevet: ”Ser meget på 

skærmen i stedet for at se på os”. ”Video fra 9/11, men der var tekniske problemer”. ”De ville vise 

film, men igen tekniske problemer”. ”Mange oplysninger på skærmen”.  

Jeg ved af egen erfaring, at det kan være svært at få teknikken til at spille – f.eks. i forbindelse med 

konfirmandundervisningen. Jeg har også erfaret, at mange Power Point præsentationer rummer alt 

for mange informationer. Så jeg ved, at jeg kaster med sten, selv om jeg bor i et glashus. Jeg vil bare 

opfordre til, at man fortsat arbejder med den tekniske side af fremlæggelserne. Måske skal der også 

arbejdes mere på forholdet mellem den skriftlige fremstilling og den mundtlige præsentation, så 

projektets bærende pointer kommer til at stå så tydeligt som muligt for tilhørerne? 

Tak for en god og givende ”projektdag” på skolen! Det var lærerigt. En sådan dag afspejler vel også 

resultatet af den undervisning og læring eleverne gennem årene har modtaget på Herlev Privatskole?! 

En enkelt personlig kommentar. I forbindelse med en af opgaverne om racisme, havde jeg besøg af fire 

elever fra skolen. De spurgte til min og bibelens holdning til racisme. Jeg blev citeret nogle gange i 

forbindelse med fremlæggelsen. Hvilket jeg naturligvis var stolt over! I notesbogen har jeg skrevet: ”Jeg 

kunne godt kende mig selv i det, de havde fået ud af samtalen”. Det viser, at eleverne er i stand til loyalt at 

referere og anvende, hvad en anden har forsøgt at give udtryk for.  

Mandag den 10. marts var sat af til det årlige besøg på skolen med besøg i fire klasser, samtaler med de 

involverede lærere, gennemgang af karakterbøger, samt en samtale med Per Simonsen. Da jeg denne gang 

har brug mange ord på projektopgaverne, vil jeg ikke gennemgå besøget i hver enkelt klasse. Jeg vil 

genbruge skabelonen fra projektopgaverne og pege på to forhold, som jeg særligt bemærkede efter besøg i 1. 

klasse (dansk), 7. klase (historie), 5. klasse (naturfag) og 8. klasse (engelsk, grundforløb). 

1) Et engagerende læringsmiljø. I første klasse er de gode til at læse. Som læreren glad bemærkede: 

”Der er ingen dårlige læsere i klassen”. Nej, sådan er det slet ikke i alle skoleklasser i Danmark. Vi 

skal ikke svigte dem, der har svært ved at læse. Heller ikke på Herlev Privatskole. Men vi må også 

glæde os, når det går godt med læsningen. Og det gør det i første klasse.  

Jeg bemærkede, hvordan læreren bevidst knytter til ved lysten til at læse og gå på opdagelse i 

bøgernes forunderlige verden. F.eks. ved at eleverne står frem og anbefaler bøger for hinanden. 

Boganmeldelser i første klasse! Hvis siger I så? 

Også de andre klasser var præget af et godt og engagerende læringsmiljø. I naturfag skulle eleverne 

ved hjælp af Google Maps kort- og farvelægge ”naturområderne” omkring skolen. Opgaven var 

blandt andet at finde ud, hvor der kan leve dyr. Engagementet var stort. 

2) Eleverne blev inddraget. I engelsk blev jeg præsenteret for 2 projekter. Det ene omhandlede nonnen 

Mother Theresa og det andet skuespilleren Audrey Hepburn. Eleverne havde lavet to gode opgaver, 

som de naturligvis præsenterede på engelsk. De havde lært en masse selv og fik mulighed for at give 

deres viden videre til de andre i klassen. Efter fremlæggelsen inddrog læreren de andre elever og 

stillede selv spørgsmål.  

Som I ved, har jeg ikke nogen pædagogisk uddannelse. Så jeg er også på skolebænken, når jeg 

besøger skolen! Er det ikke meget betryggende med en sådan tilsynsførende! Men det er altså min 

oplevelse, at dialogen mellem lærer og elever er blevet styrket i årenes løb. Hvilket er godt! I hvert 

fald når dialogen finder sted på baggrund af, at eleverne har sat sig godt ind i et stofområde. 

Jeg vil dog pege på en enkelt udfordring i 7. klasse. Det virkede ikke til at klassens drenge havde 

den helt store trang til at yde deres bidrag til den franske revolution. Jeg har skrevet i min kommentar 

til timen: ”Det undrer mig, at det er pigerne, der er langt de mest aktive i en historietime.”  
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Efter besøget i timerne spiste vi ”arbejdsfrokost”, hvor lærerne svarede på mine spørgsmål. Jeg fik blandt 

andet at vide, at fagligt er der stort set ingen forskel på ”engelsk udvidet” og ”engelsk grundforløb”. Jeg 

spurgte Mette Schartau Andersen, hvordan det er at være ny lærer på skolen. Hun svarede blandt andet: ”Det 

er umuligt ikke at falde til. Jeg har ledt efter skolens specielle X-factor. Jeg tror, det er de mange ildsjæle”.  

Der blev også tid til at se karakterbøger. Det ser godt ud! En enkelt karakter faldt dog i øjnene: En bestemt 

censor havde konsekvent givet skolens 9. klasse ret beskedne karakterer i dansk skriftlig fremstilling. Per 

Simonsen nævnte, at nogle gange sker den slags bare. En af hans forklaringer var, at der måske er forskel på 

jyske og sjællandsske censorer i dansk? De jyske går meget op i stavning og kommatering, mens de kreative 

og skæve indfaldsvinkler vægter mere hos de sjællandske censorer. Tankevækkende! Alligevel synes jeg det 

er uheldigt, hvis en enkelt censor konsekvent giver en hel klasse dårlige karakterer. Det er ikke fair!  

Vi talte også om lockouten i april 2013. Her kan vi konstatere, at det ikke ser ud til, at det er gået ud over 

elevernes eksamensresultat. Måske er det endnu vigtigere på sigt, at det heller ikke ser ud til at få negative 

konsekvenser for forholdet mellem skolens ledelse og skolens lærere?  

Som tilsynsførende lagde jeg denne gang særligt mærke til skolens udenoms-arealer. Her er der virkelig 

sket et markant løft med hensyn til fodboldbane med kunstgræs, bordtennisborde, ”skovstier” og meget 

mere. Skolen mistede noget ”natur” i forbindelse med byggeriet af Teglværkshaven. Jeg vurderer dog, at 

dette tab er der mere end kompenseret for ved optimeringen af faciliteterne i området omkring skolen. Jeg 

forstår også, at skolen vil udvide frikvartererne til 15 minutter. Denne udvidelse er skolens svar på 

skolereformens større vægt på fysisk aktivitet i en længere skoledag. 

Nu er det tid at konkludere: På baggrund af besøgene på skolen, overværelse af undervisningen i klasserne 

samt gennemsyn af karakterblade, må jeg endnu engang konstatere følgende: Herlev Privatskole lever til 

fulde op til det faglige niveau, der er på Danmarks folkeskoler. 

 

Tak for opgaven som tilsynsførende. Tillykke med en god skole! 

 

Med ønsket om Guds velsignelse over elever, forældre og ansatte på Herlev Privatskole. 

Sognepræst Niels Jørn Fogh 
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Hvor godt kender du ottende klasse? 
 

1: Hvor mange er blevet – eller skal konfirmeres  

A: 16  B: 14  C: 10 

 

2: Hvor mange skal konfirmeres d. 25. maj  

A: 10  B: 0  C: 3 

 

3: Der er 9 piger der skal konfirmeres. Hvor mange skal bære hvid kjole på den store dag? 

A: 5  B: 7  C: 8 

 

4: Hvem skal sige ind – og udgangsbøn? 

A: Camilla, Jeppe, Cecilie, Kristina, Astrid og Caroline  

B: Louise, Lena, Jakob, Jeppe og Asger 

C: Mikkel, Benjamin, Jais, Camilla og Rasmus 

 

5: Hvem blev konfirmeret i 7. klasse?  

A: Cecilie   B: Rasmus  C: Lena 

 

6: Hvem er de to, der ikke bliver konfirmeret med nogle fra klassen i år? 

A: Asger og Astrid  B: Lena og Cecilie C: Jais og Caroline  

 

7: Hvem ville have bukser og blazer på i kirken, men skiftede mening? 

A: Caroline  B: Mikkel  C: Camilla 

 

8: Hvor mange skal have vest på i alt i kirken? 

A: 6  B: 4  C: 2 

 

9: Hvilken præst skal vi, der bliver konfirmeret i år, konfirmeres af? 

A: Niels Jørn Fogh   

B: Karen-Bolette Erhard Berg 

C: Michael Skov Rygaard 

 

Rigtige svar (brug lup): A, B, C, A, C, A, C, C, A 

 

7-9 rigtige: 

Stalker! Måske ved du lidt om ottende, ellers har du snydt og set svarene. I hvert fald føler vi os 

stalket. Altså os der skal konfirmeres.  

3-6 rigtige:  

Du ved lidt. Måske er det bedst for dig. Der er ikke så meget at sige her. Du ved lidt, eller også 

er du en god gætter.  

 0-2 rigtige:  

Du ved ingenting, om hvornår vi skal konfirmeres, og kan knapt nok vores navne. Men på den 

anden side, hvorfor skulle du også det? 

 

Prøv at gæt hvem den er skrevet af.  

 



Referat af generalforsamling  KLØVERBLADET 

 

45 
 

Referat af ordinær generalforsamling på Herlev Privatskole  

Onsdag den 26. marts 2014  
 
 

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: Britt Spangsberg 

 

 

1 .   Valg af dirigent 

 

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

generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 

 

 

2 .   Bestyrelsen aflægger beretning  

 

Bestyrelsesformand Inge Sørensen henviste til bestyrelsens skriftlige beretning for 2013, der kan læses i sit fulde 

omfang i årsrapporten, som bliver lagt på skolens hjemmeside. 

 

En af de store overskrifter i 2013 var forårets lockout, hvor folkeskolelærere og privatskolelærere – i øvrigt uafhængigt af 

hinanden – blev lockoutet. I kølvandet på lockouten blev der vedtaget en ny folkeskolereform og en tjenestetidsreform. 

Bestyrelsen har sammen med ledelsen på Herlev Privatskole brugt en del tid på at drøfte situationen i forbindelse med 

lockouten og efterfølgende hvordan en ny tjenestetidsaftale og reform på Herlev Privatskole skulle udformes. 

 

Fra det kommende skoleår er det blandt andet blevet besluttet, at: 

 Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingsklasserne får henholdsvis 30, 33 og 35 ugentlige lektioner 

 Engelsk indføres fra forskolen 

 Tysk og fransk indføres fra 4. klasse 

 Holddeling i engelsk og matematik sker fra 7. klasse i stedet for 8. klasse 

 Mediefag bliver et nyt fag på mellemtrinnet 

 Tilbud om lektiecafé for alle fra 1.-9. klasse 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen udsendes information om skolereformen og de nye tiltag på Herlev Privatskole til 

alle forældre. 
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Et andet fokusområde i 2013 var udearealerne, som er blevet kraftigt opgraderet med blandt andet kunstgræsbanen. 

Bestyrelsen glæder sig over, at det nu er muligt at være ude hele året rundt, og at fodboldbanen ikke er lukket store dele 

af året på grund af mudret underlag. 

 

Det var også i 2013, at der blev sat et punktum for sagen om renoveringen af skolens hovedbygning. Bygningen blev 

renoveret i 2009, men desværre viste det sig, at fugt i kælderen og soklen udfordrede de valgte løsninger med f.eks. 

afskalninger som følge. Bestyrelsen valgte at køre en sag begrundet i blandt andet mangelfuld rådgivning. Kort før jul 

blev der indgået et forlig, som medførte, at skolen har fået en erstatning på omtrent en halv million kroner. Bestyrelsen 

har derfor konstateret, at det var den rigtige beslutning at gå ind i sagen – også selvom der er brugt honorarer til f.eks. 

advokatbistand. Nu kan diverse vedligeholdelsesarbejder gå i gang, så de pågældende områder af bygningen igen 

kommer til at se pæne ud.  

 

IT-strategien blev for alvor sat i gang i det forgangne år, og bestyrelsen kan med glæde konstatere, at den også udfolder 

sig i praksis. De indkøbte smartboards til alle klasselokaler, og beslutningen om at alle elever fra 7. klasse skal have 

bærbar med i skole, er vigtige elementer i arbejdet med i højere grad at integrere it i undervisningen. 

 

Inge Sørensen gjorde også status over, om Herlev Privatskole i 2013 har levet op til sine overordnede mål om: 

 Trygt og harmonisk miljø 

 God opførsel og adfærd 

 Høj grad af faglighed 

Bestyrelsesformanden kunne konstatere, at skolen i høj grad har levet op til målsætningerne. Hun henviste blandt andet 

til et højt karaktergennemsnit ved afgangseksamen i 9. klasse. Også i målingen af den såkaldte undervisningseffekt 

ligger Herlev Privatskole blandt de absolut højeste i Danmark. Der laves hvert år evalueringer blandt forældre på tre 

klassetrin og trivselsundersøgelser. De dokumenterer en høj grad af tilfredshed med skolen. Samtidig kan det 

konstateres, at frafaldet på Herlev Privatskole er meget lille. 

 

De gode resultater kommer ikke af sig selv, og Inge Sørensen sluttede derfor sin mundtlige beretning med, på 

bestyrelsens vegne, at takke forældrene for at bakke op i hverdagen. Hun rettede også en tak til Forældreforeningen og 

deres store indsats. Endelig lød der en stor og særlig tak til skolens medarbejdere, som hver eneste dag yder en stor 

indsats for at få vores børn til at trives og lære. Det har de også gjort i 2013 – et år som bød på ekstraordinært mange 

udfordringer med bl.a. lockout og viceskoleleder Jean Birkebos pludselige dødsfald i sommerferien. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

 

3 .   Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

 

Skolebestyrelsens kasserer, Klaus Blangsted-Jensen, gennemgik de økonomiske nøgletal fra årsregnskabet 2013. 

Årsrapporten er revideret af BDO Scanrevision v/ Jens Rye, som har godkendt regnskabet uden anmærkninger.  

 

Klaus Blangsted-Jensen fremhævede en række af de økonomiske hovedtal, som fremgår af resultatopgørelsen for 2013, 

blandt andet: 

 

 Overskuddet på godt en kvart million skyldes primært lavere lønudgifter som følge af forårets lockout. 

 Posten ’Andre omkostninger vedrørende undervisning’ var noget lavere i 2013 end i 2012. Det skyldes, at 

investeringen i smartboards blev udgiftsført i 2012. 
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 Posten ’Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift’ ligger noget højere i 2013 end i 2012. Årsagen er opgradering 

af udearealerne. 

 Det gennemsnitlige antal elever lå i 2013 på 239,4, hvilket er meget højt, idet der altid vil være overlap fra en 

elev går ud til en ny kommer ind. Ved fuld belægning er der 240 elever. 

 De likvide beholdninger er stort set uændrede fra 2012 til 2013. Det skyldes især erstatningen på en halv million 

kroner i forbindelse med sagen om renoveringen af hovedbygningen. 

 

Samlet set er konklusionen, at økonomien er sund, likviditeten god, og at Per Simonsen og hans medarbejdere driver 

skolen kompetent. Årsrapporten er da også godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 26. marts 2013. 

 

 

4 .   Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

5 .   Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til orientering 

 

Klaus Blangsted-Jensen fremlagde budgettet for 2013 til orientering. Budgettet indeholder blandt andet en mindre 

stigning i skolepengene og tager højde for det faldende statstilskud. 

 

Lønomkostningerne er budgetteret en million kroner højere end resultatet i 2013, og det skyldes, at der ikke forventes en 

lockout i 2014. Lærernes lønninger er fastsat via overenskomst. 

 

Samlet set er der budgetteret med et underskud på 550.000 kroner, men trods underskuddet vil der fortsat være plads til 

uforudsete udgifter og investeringer i løbet af året set i lyset af f.eks. den likvide beholdning. 

 

Budgettet er godkendt af bestyrelsen den 28. januar 2014. 

 

 

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 2014: 

 

 Skolepenge forhøjes fra 1.525 kr. til 1.550 kr. 

 SFO betaling forhøjes fra 1.125 kr. til 1.150 kr. 

 

Beløbene blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

7 .   Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af: 

 

 Britt Spangsberg (sekretær i bestyrelsen og mor til barn i 6. klasse) 
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 Nikolaj Kreisby-Pedersen (næstformand i bestyrelsen og medlem af byggeudvalget / far til børn i 4. og 7. 

klasse) 

 

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

 

 

8 . Valg af bestyrelsessuppleanter          

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Dorthe Højrup Nielsen (barn i 2. klasse) 

 

Morten Brønnum-Carlsen modtog ikke genvalg. Her foreslog bestyrelsen nyvalg af Thomas Hjort Jensen (barn i 

forskolen). 

 

Såvel Dorthe Højrup Nielsen som Thomas Hjort Jensen blev valgt uden modkandidater for et år. 

 

 

9 .   Beretning fra den tilsynsførende 

 

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

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

 

 

10 .   Eventuelt 

 

Diddi (børn i 2. og 3. klasse) spurgte, hvorfor de kommende forskolebørn først kan starte i SFO’en pr. 1. august og ikke 

pr. 1. maj som i mange kommunale skolefritidsordninger. Per Simonsen oplyste, at skolen flere gange har drøftet 

spørgsmålet, men at den fysiske indretning på skolen ikke tillader det, ligesom det personalemæssigt ville give nogle 

ressourcemæssige udfordringer. 

 

Jeanette (børn i forskolen og 3. klasse) spurgte ind til niveauet af undervisningen i fransk og tysk, når det fra næste 

skoleår indføres fra 4. klasse. Per Simonsen understregede, at der bliver tale om begynderindlæring, og at 

introduktionen til de nye sprogfag kommer til at foregå stille og roligt. 

 

Birthe (barn i forskolen) spurgte ind til valget af tysk og fransk, når det indføres i 4. klasse. Per Simonsen oplyste, at den 

nuværende model, hvor tysk og fransk er startet i 6. klasse, føres videre med start i 4. klasse. Det vil sige, at eleverne 

frem til efterårsferien har en enkelt time fransk og en enkelt time tysk om ugen, hvor de får mulighed for at smage på 

sproget. Omkring efterårsferien beslutter eleven og hjemmet så, hvilket sprog de ønsker at forsætte med. Per Simonsen 

nævnte, at eleverne i 6. klasse i høj grad selv reflekterer over deres valg af enten tysk eller fransk. Han forudser, at 

forældrene i højere grad er med inde over valget, når introduktionen til de to nye sprogfag kommer til at ske allerede i 4. 

klasse. 

 

Tine (barn i 2. klasse) spurgte, hvorfor der ikke er valgt en gratis open source-løsning i stedet for Microsoft Office, når 

eleverne fra 7. klasse obligatorisk skal medbringe egen bærbare computer i skolen. Søren Koch Jacobsen, der sidder i 

skolens it-udvalg som bestyrelsesrepræsentant, konstaterede, at det primært var valgt at hensyn til lærerne og 

undervisningen, fordi det kræver en del ressourcer at skulle sætte sig ind i nye systemer og kunne supportere eleverne i 

dem. Derudover har det også haft indflydelse på beslutningen, at Microsoft Office er det mest udbredte i erhvervslivet og 

derfor det mest sandsynlige program, eleverne vil møde, når de forlader Herlev Privatskole. Søren Koch Jacobsen 
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understregede samtidig, at de fleste elever klarer sig fint med en bagud-konvertibel udgave af Office-pakken, og at det 

således ikke nødvendigvis vil være et krav, at man opgraderer til nyeste version.  

 

Annemette (barn i 5. klasse) spurgte, om det øgede antal lektioner fra det kommende skoleår kan tilgodeses af det 

nuværende lærerkollegium. Per Simonsen svarede, at den nye tjenestetidsaftale betyder, at lærerne skal bruge en større 

del af deres arbejdstid på undervisning, og at det øgede antal af lektioner kan klares af det nuværende lærerkollegium. 

Derudover har skolen haft en ubesat stilling efter Jean Birkebos tragiske død i sommers – en stilling som netop er blevet 

besat. Det har været et bevidst valg at vente med at genbesætte stillingen til efter lektionssammensætningen i den nye 

skolereform lå klar. På den måde kunne skolen søge efter en lærer med præcis den faglige profil, der passer ind i den 

fremtidige fagsammensætning. 

 

Tine (barn i 2. klasse) spurgte, hvordan det nye lektiecafé-tilbud for de højere klassetrin kommer til at fungere. Per 

Simonsen svarede, at hvor lektieklubben i SFO-regi for 1.-3. klasse kommer til at køre som hidtil, så bliver lektiecafeen et 

frivilligt tilbud for 4.-9 klasse, hvor eleverne enten kan vælge at benytte sig af lektiecafeen eller vælge at tage hjem. 

For 4.-6. klasse kommer lektiecafeen til at køre fire dage om ugen. Eleverne får mulighed for at opsøge en lærer, der er 

til rådighed for lektiecafeen. Det tilstræbes, at ordningen tilgodeses med lærere inden for forskellige fag fra dag til dag.  

Lektiecafeen kører efter samme princip for 7.-9. klasse – dog kun to dage om ugen, men med to lærere til rådighed hver 

af dagene. Per Simonsen nævnte, at det er svært at forudse behovet og efterspørgslen, men at ordningerne evalueres 

på baggrund af erfaringerne fra det første år. Skolens holdning er, at lektiecafeerne er et godt tilbud, men det er vigtigt at 

fastslå, at de ikke ’aflaster’ forældrene. Det er fortsat forældrene – og eleverne – der har ansvaret for at møde op med 

lektierne lavet.  

 

Hanni (børn 2. og 5. klasse) spurgte, om lektiecafeen er indregnet i det samlede timetal på 30, 33 og 35 lektioner for 

henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Det svarede Per Simonsen bekræftende på. 

 

Britt (børn i 1. og 5. klasse) spurgte, om der bliver lagt ekstra lektioner ind til fysisk aktivitet. Per Simonsen forklarede, at 

Herlev Privatskoles ’modsvar’ til folkeskolens aktivitetstimer er, at der kommer en ny ringe- og timeplan. Alle 

frikvartererne – udover det ’lange’ spisefrikvarter – bliver udvidet til 15 minutter. Dermed kommer skoledagen til at vare til 

klokken 15.00 for dem som har fuld skemadag. 

 

Dirigent: Ulla Wulff Kjær 
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RINGETIDER 

Gældende fra skoleåret 2014/15 

 

 

 

1. Lektion: 8.00 – 8.45;    

 

        Frikvarter: 8.45 – 9.00 (Morgensang) 

 

2. Lektion: 9.00 – 9.45; 

 

    Frikvarter: 9.45 – 10.00 (Mellemmåltidsfrikvarter) 

 

3. Lektion: 10.00 – 10.45 

 

Frikvarter: 10.45 – 11.00 

 

4. Lektion: 11.00 – 11.45 

 

Frikvarter: 11.45 – 12.15 (Spisefrikvarter) 

 

5. Lektion: 12.15 – 13.00 

 

Frikvarter: 13.00 – 13.15 

 

6. Lektion: 13.15 – 14.00 

 

Frikvarter: 14.00 – 14.15 

 

7. Lektion: 14.15 – 15.00  
 

 



 



HERLEV PRIVATSKOLE · Gl. Klausdalsbrovej 500 · 2730 Herlev · Telefon 44 57 94 94 · Fax 44 57 94 95  

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

 
INSTAGRAM- 

KONKURRENCE
DELTAG I KONKURRENCEN OM DET BEDSTE FOTO AF EN ”SPYDER”

ER DU PÅ INSTAGRAM OG HAR DU SPOTTET EN SPYDER. 
SÅ DELTAG I KONKURRENCEN OM EN SPYDER-HÆTTETRØJE

 

SPYDER.DK

Spyder er et amerikansk tøjfirma, der designer og producere outdoor- og vinter beklædning af 
højeste kvalitet. Indenfor skitøj er vi blandt de førende og er bl.a. fast leverandør til TEAM USA 
SKIING – det amerikanske ski-landshold, som du måske har set en del til under Vinter OL i Sochi. 
Se mere på spyder.dk eller på instagram @spyderdk

SÅDAN GØR DU:
1. Gå på opdagelse med din smartphone og tilføj 
hashtagget #FindTheSpyder til dine fotos. Så deltager 
du automatisk i konkurrencen og dine billeder bliver 
vist både på vores facebook-side og på spyder.dk.

2. Hver uge kårer vi ugens bedste foto – så hold øje 
med spyder.dk’s facebook-side.
 
3. Til sidst kåres én vinder blandt alle fotos. Vinderen 
får en Boosted Fleece Hættetrøje til en værdi af 1.100,- 
i præmie.

KRITERIER:
Billederne skal være taget #FindTheSpyder. Vi er især 
interesseret i sjove billeder som gerne må vise vores 
edderkop på nye overraskende måder.
 
Instagram-profilen skal være åben, for at vi kan se 
dine billeder og du kan deltage i konkurrencen. Du kan 
ændre dette under ’rediger profil’ - ’billeder er private’.
 




