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Herlev Privatskole summer af computerliv!  

 

Helt fra de mindste klasser har eleverne flere timer dagligt klassens ActivBoard inddraget i undervisningen, 

og skolens computere bruges af de små hænder til både klassetrivselsundersøgelser, nationale tests, e-mat, 

blindskrift, tegne i Paint og meget mere. 

I de lidt større klasser arbejdes der bl.a. med mindre projektopgaver og PowerPoint-fremlæggelser på 

klassens ActivBoard. Der søges efter oplysninger til diverse opgavebesvarelser på internettet, bruges 

lærerproducerede arbejdsrum på Elevintra som platform for forskellige temaarbejder, hvor eleverne 

samarbejder, udveksler elektronisk post og meget mere. Både præinstallerede - og online skoleprogrammer 

benyttes flittigt til faglig træning. Hos de store elever er deres egne computere efterhånden blevet fast 

inventar på deres borde. Her arbejder de eksempelvis med større projektarbejder, online fagprogrammer og 

andre relevante forløb, hvor computeren i dagligdagen er blevet et uundværligt værktøj.   

Alt dette foregår såvel på det synlige plan i datalokalerne, hvor der ofte er rift om ledige tider, som på vores 

nye lækre borde i den store bygnings fællesareal og i klasserne hvor 7., 8. og 9. klasse nu har fået installeret 

strømstik til at oplade deres computere langs sidepanelerne. Dejligt at vi derved undgår problematikken med 

ledninger, man kan snuble over på våde gulve.  

Men også derhjemme arbejder mange elever videre med computeren. I de store klasser afleveres mange 

opgavebesvarelser i dag elektronisk, så værktøjet til at lave hjemmearbejdet er i de fleste tilfælde en 

computer. Nogle træner blindskrift eller e-mat, som er to af de mange online programmer, skolen abonnerer 

på, og eleverne derfor kan benytte sig af derhjemme med deres Uni-Login. 

Så Herlev Privatskoles elevers brug af computere til skolearbejdet er på et ganske tilfredsstillende plan! 

 

Skolens grundigt definerede IT-mål og processen med at nå frem til disse mål, har været med til at 

bevidstgøre personalet om, hvilke færdigheder der er nødvendige hos eleverne for at bruge computerne 

optimalt i skolesammenhæng. IT-målene har også været med til, at lærerne tænker IT-implementering endnu 

mere ind i deres daglige arbejde. 

Skoleleder og IT-vejleder har løbende spurgt ind til hvordan dette arbejde går, og hvor vi har fornemmet det, 

hjulpet med planlægning og udførsel af forløb med IT-implementering indarbejdet i den faglige 

undervisning. 

Før jul har alle klasselærere afkrydset de IT-mål, der allerede er nået, så vi har det fulde overblik over, 

hvordan arbejdet i de enkelte klasser går. 

Og på de kommende lærerrådsmøder frem til sommerferien følger vi hver gang op på, hvordan arbejdet 

skrider frem. 

 

Efter de første ca. 6 måneder med IT-implementering som indsatsområde er vi i udvalget således særdeles 

fortrøstningsfulde. 

 

 

Godt nytår! 

 

 

  

Per Simonsen og Morten Randrup Christensen 

   Skoleleder   IT-vejleder 
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Lucia 

Torsdag d. 5. december skulle vi julehygge i SFO’en. Vi skulle bl.a. gå lucia, lave juleting med 

Peter og Vibeke. Man kunne også få æbleskiver og saftevand. 

Vi havde forberedt mange ting men måtte aflyse en del dem pga. stormvejret/Bodil. 

Vi klædte om i garderoberne og kunne kun gå i SFO’en. Heldigvis kom der en del forældre. Det var 

godt at de kom frem for stormen. Faktisk måtte forældrene stå lidt klemt for at se vores optog. 

 

Juleklippedagen 

Vi havde glædet os til juleklippedagen, hvor vi skulle pynte vores klasselokale. Det var Kenneth og 

Ann-Sofie, som skulle hygge med os. 

Vi fik lavet meget forskelligt julepynt, så vores lokale blev rigtigt flot. Senere på dagen kom 

Michael forbi med pebernødder og juicebrikker. Vi fik også en julekalender, som vi åbner, når vi 

pakker julegaver ud i klassen. 

Allerede dagen efter, om lørdagen, skulle vi mødes igen, hvor vi skulle pynte skolen store juletræ i 

salen. 

Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor både forældre og børn lavede fin julepynt til træet. Der var 

også julelækkerier. Vi hyggede med æbleskiver, julekager og saftevand. 

Tirsdagen efter blev det vist frem til morgensang, så alle kunne se, hvor flot det var blevet. 
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Her i skolen 

Af Mathias B. J., Victor og Kasper  

Vi laver spalter i matematik. Vi lærer også at læse. Vi lærer at skrive pænt. 

I forskolen lærte vi bogstaver a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å – og det var 

alfabetet. Vi lærte også at regne. 

Vi leger rigtig godt 

sammen i frikvarterene alle 

sammen. Vi spiller fodbold 

og leger i skoven. Vi 

spiller også basketball. Vi 

har dansk og matematik og 

engelsk og kristendom og 

billedkunst og naturfag og 

idræt og sang. Vi har hver 

vores bord og vores egen 

garderobeplads. Vi har 

også vores egen bog, som 

vi læser i. Vi spiser mad kl. 

11.30. 

 

 

 

 

I frikvarteret  
Af Anna S., Sine, Mie og Karoline 

Vi leger ret meget i frikvarteret, f.eks. fodbold, tyr, dåse og meget mere. Vi kommer tit og meget let 

op at slås, ja, vi gør mange ting. 

Ret mange af os leger meget og 

med hinanden. Men vi skal 

fortælle om frikvarteret. Her 

leger vi også ”vinke” og meget 

fangeleg og også den-der-rør-

den-sidst og alle-mine-

kyllinger-kom-hjem. Vi spiller 

basketball og ”bil”. Vi leger 

meget på legepladsen og på den 

der bakke ved siden af skoven. 

Når vi leger ”dyt-bil”, så vinker 

man til bilerne og så dytter de 

nogle gange. Når vi leger ”bil”, 

så starter man med at løbe op 

og ned ad bakken. Man har ti 

liv, og når man løber op og ned, 

og der kommer en bil, så skal man dukke sig. Hvis man ikke dukker sig, så mister man et liv. Vi 

leger også ”cirkel”. Her står vi en cirkel. Den der står i midten siger: ”cirklens farve er rød”. Så må 

man ikke røre rødt og når farven er hvid, så skal man røre noget hvidt. 
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Vores pakkekalender 

Af Aske, Phillip og Valdemar 

I vores klasse har vi i december haft en 

pakkekalender med supergode ting, f.eks. 

karameller og opgaver og en biograftur og en 

sjov bondegårdstur. Vi fik også lækre 

chokolader og bingo-banko med dyrelyde og 

små Hariboposer. Vi fik også en lang bog, 

der hed ”Tiske og Taske”. Historien handlede 

om to nisser, der hed Tiske og Taske og 

boede i Troldehøjen, der ligger ude i skoven. 

Nisserne havde også en far og en mor. 

Nisserne legede i Møllerhuset, men en dag 

kom der en familie og flyttede ind i 

Møllerhuset. De 2 nisser ville gerne lave 

nisseoprør, fordi de ikke ville finde sig i, at 

familien lavede om på deres legeplads. 

Børnene i huset hed Lars og Lotte og de blev 

gode venner med nisserne. 
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I biografen 

Af Anna L., Louise, Clara, Amalie P. og Zara  

I december var vi i biografen og se ”Jul i Bakkekøbing”. 

Vi synes, at det var en sjov film. Der var også nogle andre skoler i biografen og de sad med 

popcorn. 

Vi skulle have billetter for at komme ind i biografen. Det var en lille biograf. Vi kom dertil med bus 

og tog. 

Filmen handlede om, at det var den første december, og det var varmt, og der var ingen sne. Så blev 

det 23. december, og der var stadig ikke noget sne. Folk var sure og vrede. Så var der en, der hed 

Theodor, som opfandt en snemaskine og så fik de sne i Bakkekøbing. Og så blev alle glade, men så 

fik de meget mere sne, og så blev de sure. 

Filmen varede en og en halv time. Vi fik turen i gave af Rikke og Kai. Vi så også reklamer før 

filmen startede. Efter filmen spiste vi vores madpakker og kiggede ud over pladsen. Vi kunne se 

Tivoli og en masse fugle. Nogle talte fuglene, der var over 100 fugle. 

 
På Bondegården 

Af Amalia A., Annika og Sofie 

Anden klasse var på Bondegården i Farum. Vi så grise, geder, får, kaniner, høns og marsvin.  

Vi blev inddelt i fem grupper. Vi fodrede kaniner, marsvin, grise, geder og får. 

Vi skulle bruge forskellige ting, som var en trillebør, koste, baljer, spande og hø og halm. 

Vi spiste vores madpakker ved bondegården. Og vi hyggede os. 

Der var også en kat, som hed Fine. Dem, der lærte os, hvordan vi skulle passe dyrene, hed Susanne 

og Jeanne. Det var sjovt at lave tingene og lære det. Nogen skulle gøre rent hos marsvinene og så 

fik man lov til at kæle med dyrene. Dem, der skulle passe fårene, skulle holde vædderen fast til 

hegnet. Dem, der skulle passe grisene, skulle køre lorte ud på møddingen. Dem, der skulle passe 
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marsvinene, skulle skifte bur og give dem mad og vand. Dem, der passede kaninerne skulle rense et 

af burene og give dem mad og vand. Og så skulle vi køre hjem. Det var en rigtig sjov tur. 

 

 
 

 

På bondegården 

Af Laurits, August, Isac 

På bondegården var der køer og grise og geder og får og marsvin og kaniner og høns. Vi fodrede 

dyrene og mugede ud hos dyrene. Kai blev stanget af en vædder. Vi var i forskellige hold. Vi spiste 

på gården. Vi kørte i bus og tog og bus ud til bondegården. Busserne var forsinkede og toget var 

forsinket. Man kan se mere om bondegården på www. Skolelandbruget.furesoe.dk. 
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Mange Venner 

Af Josephine, Claudia, Sophia, Melina og Amanda 

Der er rigtig mange gode venner i 3. klasse. De kan godt lide at lege fælleslege. Næsten alle er med i den leg 

vi leger. Der er søde og irriterende venner, men alle er meget smukke og søde. Vi leger rigtig mange 

forskellige lege sammen. Alle skal være søde mod hinanden.  Der er næsten altid skænderier, når der er 

fælles lege. Men så lige pludselig måtte vi lege, lige hvad vi ville. 

Vi kan alle lide december fordi, så skal vi finde gode gaver til hinanden. Så har man tre gæt til, at gætte 

hvem man fik gave af. Man får altid nogle gode gaver af hinanden. Vi har en god legeplads og skov. Andre 

kan bedre lide skoven end legepladsen og omvendt med de små, men nogle gange leger vi: ”Mon man kan 

flyve”, det er derfor, HP’s elever har mange venner. 

 

Gode kammerater  

Af Katrine, Isha og Annika 

Når man er en god kammerat, er det vigtigt, at man taler pænt, man bestemmer ikke, hvis de andre børn 

synes, at det ikke er sjovt længere. Når man ikke taler pænt eller ikke stopper med at drille de andre, kan det 

gå rigtigt dårligt. 

Heldigvis er der ikke nogen der driller eller mobber her på Herlev Privatskole. Og det synes vi allesammen 

på HP er godt.  

Her på skolen leger vi allesammen rigtig godt. Vi børn på HP synes, at vi har en god SFO, gode lærere og et 

rigtig godt fællesskab. Vi synes, at lærerne på skolen er rigtig gode til at undervise. 

Her på skolen laver vi et godt fællesskab ved f.eks., at vi får venskabsvenner i 3. klasse, laver legeaftaler 

med hinanden, og når det bliver december, så får vi gode gaver fra vores nissevenner, og vi laver rigtig 

julehygge med pebernødder og julepynt. 

Hvis vi bliver uvenner, kan vi godt løse det selv, men hvis det bliver værre kommer der måske en stor han 

eller hun og hjælper men ellers en voksen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Til forskoleklassen august 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2019 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


3. klasse  KLØVERBLADET 

 

15 
 

 

HP - Verdens bedste skole! 

Af Adam, Oliver, Emin, Nicki og Lea 

HP er den bedste skole i verden, fordi vi aldrig 

mobber hinanden.  Vi har mange gode venner, som 

er søde. Når det er vinter, går vi ud på 

kunstgræsset og kaster med snebolde, men det er 

kun 3.- 9. klasse, der må være på kunstgræsset. 

Det er også sjovt at spille fodbold på 

kunstgræsset og på fliserne. Det er sjovt at lege 

på legepladsen og i skoven. Man kan sjippe og 

kaste med hoppebolde i SFO’en. Man kan 

spille computer og Wii. Der er flest piger på 

hele skolen, men det er drengene tilfredse med. 

Vi har en rutsjebane som man kan rutsje på, og 

vi har mange tærtebaner som vi nogle gange spiller på. Vi 

har basketballnet, vi har en bålhytte og et træhus der 

mangler døren. Vi har også et kravlegelænder. Hvis der er skrald, får vi lov til at gå ud og samle skrald. I 

december må vi have lys på vores borde. Vi trækker gave, det er sjovt fordi man ikke ved, hvem der får en 

gave. Det er derfor, at HP er verdens bedste skole. 

 
Aflyst hyttetur  
Af Rolf, Gabriel og Andreas  

Det startede, da vi gik i 2. klasse. Vi glædede os til at overnatte i Ilenes forældres sommerhus. 

Men først skulle vi have påskeferie. Men i påskeferien skete der noget mellem lærerne og  

politikerne. Derfor kom der en ting man ikke havde regnet med: en lockout. Så fik vi travlt da lockouten var 

slut. Vi skulle indhente mange lektier, og måske nåede vi ikke at komme på hyttetur.   

Vi knoklede og gjorde alt, for at vi kunne komme på hyttetur. Vi nåede at indhente det hele, men der var 

ikke nok tid til at forberede hytteturen. Så blev det sommerferie, og derfor nået vi ikke vores  

hyttetur. 
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Den aflyste hyttetur!  

 

Af Freja og Karoline  

Vi havde alle glædet os til at komme på hyttetur, men så kom der en 

konflikt mellem lærerne og regeringen. Regeringen ville lave om på vores 

daglige skoledag, men det ville lærerne ikke gå med til og derfor opstod 

lockouten. Lærerne blev tvunget til at strejke, hvis de ikke ville lave om 

på vores daglige skoledag. Vi syntes, at det var dejligt i starten, men så 

fandt vi ud af, at det ville gå ud over vores hyttetur. Vi begyndte også 

og følge med på TV, hvor vi kunne se hvornår lockouten ville slutte. 

TV 2 holdt en skole, hvor man kunne komme ind og lære noget. De 

fik forskellige lærere ind, som underviste. Vi kom ikke ind og 

prøvede det, men det var sikkert sjovt. Da den første uge var gået, 

havde mange forældre svært ved at finde pasning til deres børn. Det 

var derfor, at vores hyttetur blev aflyst, men nu glæder vi os alle til 

hytteturen i 3. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan kode og læse mere om grøn 

energi på Herlev Elektrikerens 

hjemmeside! 
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Skolestart 
Sommeren 2013 var varm og solrig og opstarten 

var lige så dejlig. 

Der blev taget vel imod de nye forskolebørn. 

Der blev hygget, leget, lavet snobrødspinde, som 

vi brugte til at bage snobrød med over bålet. 

Ugen sluttede med en skattejagt for 

forskoleklassen 

Sommerfest: 

Sommerfesten blev afholdt i dejligt vejr, der 

blev afviklet forskellige lege og 

kagekonkurrence. Dommerpanelet som bestod af 

fire friske fædre, smagte på alle de dejlige kager 

og udpegede en vinder. 

 

 

 

Sommer OL 

Dette års udgave af sommer OL for 

3. klasser, som er et samarbejde med 

Kaptajn Johnsens skole og Frederik 

Barfods skole, foregik her på HP. Vi 

kæmpede i rundbold og i Ultimate 

frisbee. Herlev Privatskole vandt 

trofæet for andet år i streg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterårsferien 
Vi tog en tur til Rosenborg slot og så bl.a. Kronjuvelerne, og var med i den store Hekseskattejagt. 

 

Halloween 
Som sædvanlig er det 3 klasse som skal arrangere årets 

Halloween fest. 

Fortalt af eleverne selv. 

I år valgte 3. klasse, at børnene skulle tjene kastanje- 

penge, som de kunne bruge i Gyserkiosken. Her kunne 

man købe Troldøjne, grøn spaghetti med afrevne 

fingernegle, spøgelses-kys og slik. 

Ude i skovhuset startede børnene i små grupper hos 

heksemutter som fortalte en uhyggelig historie.  

De blev sendt videre ind i skoven, hvor de mødte 

mørkets prinsesse som fik blodtud, og de skulle 

Vinderen 
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finde nøglen til den store hemmelige kasse langt ude i skoven. 

Børnene fandt nøglen og skyndte sig ud til den store kasse - låste op - og op sprang en edderkop og 

et skelet. Børnene blev så forskrækkede at de næsten tissede i bukserne. 

Videre til de Farlige mænd som gav stærke og søde smagsprøver (ingefær og farin). 

UHADADA så kom ”Skræmmeren” fra skovens mørke dyb og tog nogle børn til fange. De børn 

som stadig turde være i skoven, gik videre til Vampyrenes fødekasse, 

Der blev rodet godt rundt i ormen Slimen, og den døde rotte stank af rådden, våd pels. De sidste 

modige børn tog op til ”Skræmmerens” højborg og begav sig i slåskamp om nogle flere kastanjer. 

Oppe hos Kong Død (salen) var der bare sort - helt mørkt. Børnene fik bind for øjnene og makkeren 

skulle guide ”den blinde” rundt i labyrinten. Undervejs mødte de hekse, djævle og edderkoppepiger, 

som drillede helt vildt. 

Man kunne også få heksebryg hos den Døde Engel, edderkoppepigerne, heksen og zombien. 

Desværre var der nogle kastanje-tyve, som raserede det uhyggelig miljø i gyserkiosken. 

Men alligevel siger 3. klasse: ”DEN BEDSTE, MEST UHYGGELIGE HALLOWEENFEST I 

SFO’ENS HISTORIE. 

 

Hvad der ellers er sket siden sommer: 

 

Spilleturnering 

Der blev dystet i fire ting, bortennisbold i kop, fingerstrik, skak og  bob. 
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I Hyggeren blev 

der b.la. lavet 

papirhuse, som 

blev udstillet i 

forskolens lokaler. 

Ved ferniseringen 

blev der serveret 

saftevand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I efteråret havde vi marmeladefabrik, hvor der blev skrællet æbler til den helt store guldmedalje. 

 

 

I December havde vi julebage-værksted hver mandag. Hver klasse havde sin bagedag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellers har vi været i skøjtehallen og svømmehallen med klasserene, og det forsætter vi med efter jul. 



SFO  KLØVERBLADET 

 

20 
 

Børnene fra 1. klasse gik Luciaoptog 

 

Julestue 
I år var julestuen lidt specielt. Vi havde planlagt at holde den oppe i og uden for salen, men grundet 

stormen” Bodil” blev vi nødt til at aflyse. I stedet for holdte vi julestue nede i SFO´en.  

 

 

 

 

 



Nyt fra Forældreforeningen  KLØVERBLADET 

21 
 

 

Kære alle elever, forældre og lærere 

 

 

Vi håber, at I alle er kommet godt i gang i 2014! 

Vi har allerede haft vores første møde sjette januar, hvor vi bl.a. kunne kigge tilbage på et fantastisk 

juleskrabe-kalender salg. Der blev solgt lige knapt 2000 kalendere af skolens ihærdige elever. 

Vinderne i 2013 blev fjerde klasse med flest solgte kalendere. De har nu gjort sig fortjent til bif-tur 

med middag. 

 

Det er rigtig vigtigt for Forældreforeningens økonomi, at jule-skrabet bliver en succes. Derfor vil vi 

også gerne takke de mange forældre, der har hjulpet salget på vej og sikret, at vi igen i år har penge 

til, at kunne imødekomme klassernes ønsker omkring køb af forskellige lege-ting, bolde og spil og 

andre ting der er vigtige for børnene og som gør at de trives i endnu større grad på HP. De fleste af 

klassernes ønsker er nu ved at blive indkøbt og bliver udleveret løbende i den nærmeste fremtid. 

 

En lille del af overskuddet går også til fastelavn, som Forældreforeningen afholder mandag d. tredje 

marts for Forskoleklassen til og med femte klasse. I takt med sidste års kæmpe succes, er der igen i 

år præmier til bedst udklædte fra hver af klasserne. Det var sidste år tydeligt at se, hvor mange der 

havde gjort rigtig meget ud af deres kostumer og udklædninger for at vinde de gavekort, der var på 

højkant. Vi kan godt afsløre, at vi i år har store forventninger til udklædninger efter sidste års meget 

imponerende "opvisning". 

 

En stor del af overskuddet går til gengæld til skolefesten i Herlev Hallen. Det er årets store 

begivenhed, også for Forældreforeningen, der holder festen. Festen kan ikke afholdes uden den 

sunde økonomi, som Foreningen har og slet ikke uden de frivillige hænder, som 

Forældreforeningen har i dens daglige virke og på dagen for festen, hvor de mange frivillige 

hjælpende forældre kommer og får det hele til at lykkes. 

Vi vil derfor igen i år opfordre forældre til, at komme på dagen for festen og hjælpe til nogle timer. 

Tilmelding som "nogle-timers-fest-hjælper" foretages sammen med tilmelding til skolefesten. 

I tråd med de sidste års fester har vi masser af indslag, fest og musik og en buffet, som igen bliver 

leveret af "Mad Med Mere" fra Slagter Rieck. Der burde derfor være mad nok, til at stille sulten hos 

os alle ;-)  

Oveni at vi synes, at vi har hævet kvaliteten for bl.a. maden, har vi også valgt at SÆNKE entré-

priserne. 

Vi glæder os derfor til, at se endnu flere gæster til skolefesten lørdag d. 22. februar 2014. 

 

Mange hilsner fra HP´s Forældreforening. 
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Juleturen til biografen 

Vi startede med at tage bussen og derefter toget til København. Så gik vi hen til Palads. Så skulle Susan 

købe slik. Så mødte vi Per Simonsen, og bagefter gik vi ned til en minibiograf, hvor vi skulle se filmen, som 

hed Smølferne 2. Kenneth, Susan og Per fik sofaerne. Oscar sad på første række, og det 

syntes han, var supergodt. Nicki og Sofus hyggede med rigtig meget slik. Josephine 

syntes, at Sofus var irriterende, fordi han sad og prikkede Josephine i hovedet. Sophie, 

Ella og Emilie delte slik og sodavand.  

Så skulle vi på MCD, hvor vi fik mad. Vi fik hamburger, cheeseburger, nuggets, og vi 

fik sodavand og milkshake. Der var kun et toilet, og det var et handicaptoilet. 

Legeland var desværre lukket, fordi der var nogle rør, der skulle ordnes, så vi kunne 

ikke sidde i kongestolen – ØV! 

Det var en superhyggelig tur – og vi glæder os til næste år, hvor vi skal på juletur 

igen. 

Rigtig mange julehilsner fra 4. klasse 

 

Luciadag 

Vi startede med at øve til Sankta Lucia klokken 8:15. 

Det var ret hyggeligt at være med til Sankta Lucia. 

Da de var færdig med at øve kom alle klasserne op og så Sankta Lucia. Efter Sankta Lucia fik aksel det 

dårligt. 

Bagefter fik vi sodavand, og de smagte godt. Sodavandene var Coca Cola og Sprite. 

Det var den 12/13 2013. 

 

Fjerde klasses juleklippeklisterdag 
29. november havde vi juleklippedag. Vi havde det rigtig sjovt. Der var tre voksne: Susan, Cécile og Inger.  

Vi lavede en masse forskellige ting. Drengene lavede f.eks. en lang guirlande på ca. seks meter, pigerne 

lavede julehjerter og kravlenisser og meget andet. Vi fik pebernødder og juice, og det smagte godt – 

mums..... Vi var i skole i et par timer. Vi hørte meget julemusik hele dagen, det var hyggeligt.  

Alle var meget glade og de var i julehumør alle sammen.  

Det var vores julehistorie om klippeklistredagen, og det var sjovt. 
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 Lucia 

 
Lucia i Lindehøj kirke fredag d. 20. december 

 

 

 
     

 

 

Lucia på femte klasses dør 

Lucia på Lille Birkholm Luciadag på HP 
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Hvor god en ven/veninde er du? 
Af Tea, Ida, Malou og Lærke 

 

1. Din ven/veninde vil gerne i biografen med dig, men du kan ikke så godt lide personen. Hvad 

svarer du? 

 Jeg skal desværre lave lektier. 

         Nej, for jeg kan ikke lide dig! 

         Selvfølgelig, det bliver sjovt. 

 

2. Du får at vide, at din bedste ven/veninde har bagtalt dig. Hvad gør du? 

 

         Jeg bliver vred og ignorere min bedste ven/veninde. 

         Jeg tror ikke på det og stoler på min bedste ven/veninde. 

          Jeg spørger min bedste ven/veninde om det passer. 

 

3. Dig og din ven/veninde er lun på den samme person. Hvad gør du? 

  

Jeg lader selvfølgelig min ven/veninde få personen. 

      Jeg finder min ven/veninde og så snakker vi om det! 

         Han/hun er min! Min ven/veninde kan bare holde sig væk! 

 

4. Min ven/veninde er vred på dig og du ved ikke hvorfor! Hvad gør du? 

 

Jeg spørger hende hvad der er galt. 

     Jeg skynder mig selvfølgelig straks at sige undskyld og forkæler hende. 

      Jeg ignorerer hende og er sammen med nogle andre. Så er hun selv uden om det! 

 
Flest        :  Du er ikke så god en ven/veninde. Gør noget ved det! Det handler ikke kun om dig. 

Flest        :  Du er en flink ven/veninde. Men det kan blive bedre. Super godt gjordt! 

Flest        :  Du er en fantastisk ven/veninde. Bliv ved sådan. Men HUSK også dig selv. 

 

 

Juleklippedag 
Af: Frederikke J. og Mie 

 
Vi synes: 

Juleklippedagen var RIGTIG hyggelig. Både klassen og skolen var samlet, og man kom tættere på 

flere elever. Vores klasse havde besluttet sig for, at vi skulle have en nøgen dame på døren. Det fik 

vi meget sjov ud af. Den blev rigtig fin, og vi morede os meget over den. Vi fik hængt 137 hjerter 

op på henholdsvis døren og vindueskarmen. En flot lang guirlande hang vi op i lamperne, og et sødt 

snelandskab fik nogle piger lavet på vores vinduer. Vi hyggede med brunkager og julemusik. Det 

var en dejlig dag, og vi hyggede os. Vi elsker alt ved julen – både drenge og piger.   
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Julequiz: 

Denne quiz går ud på, at man skal gætte, hvilken ting 4.-9. klasse havde lavet på deres dør til 

juleklippeklistredagen. 

 

1. spørgsmål: Hvilken klasse har lavet Minions på deres dør? 

A) 4. 

B) 6. 

C) 8. 

2. spørgsmål: Hvilken klasse har lavet ”Jul med Allan”? 

A) 7.  

B) 9. 

C) 5. 

3. spørgsmål: Hvilken klasse har lavet en nøgen dame? 

A) 5. 

B) 7. 

C) 6. 

4. spørgsmål: Hvilken klasse har et rensdyr og en gave på deres dør? 

A) 4. 

B) 8. 

B) 9. 

5. spørgsmål: Hvilken klasse har lavet nisser med elevernes ansigter på? 

A) 6.  

B) 7. 

C) 4. 

6. spørgsmål: Hvilken klasse har lavet Sankta Lucia på deres dør? 

A) 5. 

B) 9. 

C) 8. 

 

Se svarene nedenfor i et spejl:  

 
   

 

21. marts – 20. april - Aries: Vædderen 

21. april – 21. maj - Taurus: Tyren 

22. maj – 21. juni - Gemini: Tvillingerne 

22. juni – 22. juli - Cancer: Krebsen 

23. juli – 23. august - Leo: Løven 

24. august – 23. september - Virgo: Jomfruen 

24. september – 23. oktober - Libra: Vægten  

24. oktober – 22. november - Scorpio: Skorpionen 

23. november – 21. december - Sagittarius: Skytten 

22. december – 20. januar - Capricorn: Stenbukken 

21. januar – 18. februar - Aquarius: Vandmanden 

19. februar – 20. marts - Pisces: Fiskene 
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Vædderen styres af Mars. 

Tyren styres af Venus. 

Tvillingerne styres af Merkur. 

Krebsen styres af Månen. 

Løven styres af Solen. 

Jomfruen styres af Merkur. 

Vægten styres af Venus. 

Skorpionen styres af Månen og Pluto. 

Skytten styres af Jupiter. 

Stenbukken styres af Saturn. 

Vandmanden styres af Saturn og Uranus. 

Fiskene styres af Jupiter og Neptun. 

 

Vittigheder 
Af Emmeline og Mette  

 
Hvorfor sidder en prut i et hjørne og græder?  

Fordi der er en, der lige har slået den 

Hvordan kan man høre, at det er en blondine, der sidder ved computeren? 

Hun skriger, når hun ser musen

To bondemænd står og snakker. 

Den ene: Ryger dine køer? 

Den anden: Nej. 

Den ene: Så er der ild i din lade. 

Hvilke bogstaver kan flyve? 

N'er. 

Den ene balle til den anden 

- Skal vi ikke prøve at være venner? Der har været så meget skidt mellem os.  

Hvorfor ligger den ordblinde hval på havets bund og griner? 

Fordi den har læst, at den er havets største pjattedyr 

Hvad hedder numsen på et egern? 

- Nødudgang 

Hvad gør hønen, hvis den fryser? 

Går under den varme hane 

Hvorfor står der 17 blondiner og venter uden for et diskotek? 

Der står på et skilt, at man skal være 18   

Alle børnene gik i krig undtagen Gert 

..han vendte geværet forkert
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Top 10 Gyser Film  Top 10 bedste spil 

1: The Conjuring   1. Grand Theft Auto Five 

2: Grave Encounters  2.  Battlefield  

3: The Eye    3. The Last of Us 

4: The Grudge  4. Call of Duty Modern Warfare 3 

5: Insidious   5. Assasins Creed Revelations 

6: The strangers  6. Fifa 14 

7: Paranormal activity series                    7. Counter Strike Source 

8: Nightmare on elm street 1                    8. Dead Rising 3 

9: The Ring                      9. Far Cry 3  

10: The blair witch project                     10. Skyrim 
 

   

 

:-) SPIL TOP 5 (-: 

Af Bernhard, Casper og Lucas 
 

1.  Grand Theft Auto 5 
Spillet er en vidunderlig oplevelse. Man kan både flyve, og sejle, i et stort udvalg af motoriseret 

fartøjer. Der er opgaver i hele af spillet, de er dog hurtigt klaret.   

2. Battle Field 4 
Er et fantastisk spil, hvor man skal dræbe eller indtage ting for at vinde. Der er kommet meget 

større baner, så man kan gemme sig flere steder. Man kan også komme op i de store bygninger, og 

sprænge nogle bygninger, og ting så de braser sammen eller  sprænger i luften.    

3.  Team Fortress 2 
Online:   Der er 9 forskellige mænd med hver sin fordel. Der er et rødt og et blåt hold. Når man 

spiller online, gælder det om at dræbe flest af fjendens mænd, og optjene våben.  Hver mand har sit 

eget specielle våben, som flammekaster, sniper riffel, granatkaster og tungt maskingevær. 

4.  Call of duty: Ghost 
Er et meget sjovt spil, hvor man stadig kan det samme som i de andre call of duty spil. Her kan man 

dog styre soldat hunde, som kan snige sig ind på fjenden.  

5.  Ghost Recorn 
Er et sjovt skyde spil, hvor der er tre mænd en terrorist, sniper og en almindelig soldat med skjold 

på ryggen. Man skal spille online sammen med andre spillere.  
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Musik quiz    

Af Martin, Mert, Frederik E. og Sune 

 

1) Hvad er Harry fra ”One Direction” fulde navn? 2) Hvornår har Justin Bieber fødselsdag? 

A) Harry Peter Styles    A) 1. Marts 

B) Harry Edward Styles   B) 1. Maj 

C) Harry Simon Styles   C) 1. April 

3) Hvad hedder Aviciis superhit?   4) Hvem har lavet det danske hit ‘’1000 år’’? 

A) Hey Sister    A) Joey Moe    

B) Hey Cousin     B) Rasmus Seebach 

C) Hey Brother    C) Liam O’Connor aka L.O.C. 

5) Hvad hedder Joey Moes nye engelske album?  6) Hvad hedder JBs mor? 

A) Lucky     A) Jessica 

B) Aurora     B) Samantha 

C) United    C) Pattie 

7) Hvad er Shaka Loveless’ fulde navn?  8) Hvem synger sangen: “Dream a little Dream”? 

A) Shaka Loveless Hansen    A) Jason Derulo 

B) Christian Lund    B) Robbie Williams 

C) Shaka Loveless Grøn   C) Elton John 

9) Hvor mange views har sangen ”Gangnam Style”? 10) Hvad hedder ”One Directions” nye album? 

A) 1,8 mia     A) Yesterday 

B) 2,1 mia     B) Tomorrow 

C) 1,3 mia     C) Midnight Memories 

11) Hvad hedder de julesange som JB har lavet  12) Hvad hedder Whams super julesangshit? 

      nye melodier til? 

A) “Santa Claus is Coming to Town” og   A) “Santa Claus is Coming to Town” 

      “All I Want for Christmas” 

B)  “Jingle Bells” og “Santa Claus is coming to Town”  B) “Last Christmas” 

C)  “Cold Outside” og “Driving home for Christmas” C) “All I Want for Christmas” 

13) Hvilken sanger tjener flest penge? 

A) Rihanna  

B) Justin Bieber 

C) Lady Gaga 

 

 
Se svarene nedenfor  i et spejl:  
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Lavet af Nickie (med lidt hjælp fra venner) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Turen til Belgien  
Af Kimia 

Som noget nyt, efter Cécile er begyndt at undervise her på skolen, tilbyder hun at tage 7., 8. og 9. 

klasses franskhold med til enten Belgien eller Frankrig. I år var vi i Belgien. Vi skulle bo hos 

forskellige familier for at udvide vores franske sprog.  

Det startede med, at alle mødtes i Københavns Lufthavn omkring klokken seks fredag morgen. Vi 

tjekkede ind sammen, og så gik folk lidt rundt for sig selv. Der var afgang klokken otte. Vi landede 

sidst på formiddagen, og skulle med et tog i halvanden time. Da vi ankom, spiste vi mad, og så tog 

vi alle sammen ud i byen. Ved 16-tiden mødte vi endelig dem, vi skulle bo hos. De tog godt imod 

os, og så tog vi hjem så hver for sig. Vi skulle være alene sammen med dem hele weekenden.  

Mandag morgen mødtes vi alle sammen ovre på skolen i Mons. Vi skulle være der i fire af deres 

fag. Når vi havde engelsk, var det os, der skulle hjælpe dem, for deres engelsk var ikke så godt som 

vores. Efter skole blev vi i byen Mons. Sammen med den klasse vi boede hos, og en anden klasse 

gik vi ud og opdagede byen. Vi havde fået en quiz af Cécile, som vi skulle lave som lektie. Det hele 

var på fransk, så det var lidt svært at forstå, så for de fleste endte det med, at det var belgierne, der 

lavede quizzen for os.  

Tirsdag morgen mødtes vi igen ovre på skolen og havde denne dag kun tre fag. Det var meningen, 

at vi skulle have fire, men vi kunne ikke finde lokalet, så det endte med, at vi sprang den time over. 

Efter skole tog vi over i en golfklub, sammen med den franske klasse vi boede hos. Først spiste vi 

mad sammen, og derefter skulle der spilles golf. Vi startede med at øve os på at putte, og så lavede 

vi en lille konkurrence for sjov. Den der var bedst vandt, og vinderen fik en helt speciel golfbold. 

Adam vandt, så han fik bolden. Efter den lille konkurrence øvede vi os i at skyde langt. Det var 

2) Vi har fået nye lærere, 
og har lært nye sager. 

Men selvom vi har hårde dage,  

hjælper det med en fredagskage. 

1) I dette år er der sket mange ting, 
vi har altid hørt denne sætning: 

’’I er blevet voksne, i er blevet store’’ 

Så nu kan vi ikke gøre de ting som vi gjorde. 

 

3) Vi har sagt farvel til stift og papir, 
som man siger. 

Arbejder i stedet med computer, 

såvel som med Martin Luther.  

 
4) Vi har fået ansvar i trafikken, 
nogle ku’ og ikke li’ den. 

Alligevel synes vi at det går godt,  

da lærerne med deres rosende ord siger:’’ flot’’ 

5) Det er så det der sker, 

i 7. klasse nu og her. 

Dette her er os som ikke kun kan lide sig selv, 

vi kan også li’ jer alle farvel. 
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virkelig svært at ramme bolden, og de første par bolde røg kun en-to meter hen. Efter lidt tid gik vi 

over på de rigtige baner. Vi delte os op i nogle grupper, og så spillede vi golf, hvorefter vi tog hjem 

igen. 

Onsdag mødte vi som sædvanlig igen ovre på skolen. Det var den sidste dag, vi skulle i skole. Vi 

havde igen vores fire fag, og så skulle vi til Bruxelles. Der var halvanden times kørsel i forskellige 

tog. Da vi kom derover, tog vi på et chokolademuseum for at se, hvor chokoladen stammer fra, og 

hvordan de laver den. Derefter gik vi frit rundt i små grupper og shoppede. Et par timer senere 

mødtes vi og spiste aftensmad på en fin restaurant.  

Torsdag mødtes vi igen på skolen, men vi skulle ikke have timer. Vi skulle til byen Brügge 

sammen med to andre klasser. Da vi ankom, gik vi lidt rundt for os selv og kiggede i butikkerne. 

Derefter sejlede vi i turistbåde. Det var virkelig hyggeligt. Så blev vi inddelt i tre grupper med 

turguides og fik en rundvisning i byen, hvilket var lidt kedeligt. Til sidst shoppede vi igen og spiste 

mad osv..  

Fredag morgen mødtes vi ved togstationen, for vi skulle hjem. Vi skulle først med toget og bagefter 

flyve. Der var totalt kaos den morgen!! Det første problem var, at Cecilie fra ottende klasse ikke var 

kommet, og der var kun fem minutter, til toget kom. Heldigvis var toget også fem minutter 

forsinket, og hun nåede det lige i sidste sekund. Så fem minutter før toget kom, fandt jeg (Kimia) ud 

af, at jeg havde glemt mit pas hjemme hos familien. Der var 20 minutters kørsel derhen (altså 40 

minutter i alt). Uden pas ville jeg ikke kunne komme med flyet. Der var ingen, der vidste, hvad vi 

skulle gøre. Så familien kørte hjem efter passet, og ville møde os på en station længere henne. Da vi 

fandt ud af, hvilken station det var, og toget stoppede, hoppede jeg ud af toget, mens Oscar prøvede 

at holde døren åben. Jeg fik fat i passet og sprang på toget igen.  

Derefter gik alt ellers fredeligt, og da vi ankom til Danmark igen, ventede venner og familie på os. 

 

 

 

 

             

             

Det var en virkelig dejlig og uforglemmelig tur.  

Vi har lært hinanden meget bedre at kende og har haft det superhyggeligt alle sammen! 
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Projektopgave 

Af Asger, Mikkel og Mathias 

Caroline, Mikkel og Asger lavede et spil som projektopgave. Vores emne var literatur og samfund i 

mellemkrigstiden. Hver gang man landede på et felt, fik man et spørgsmål, om mellemkrigstiden. 

Vi havde delt spørgsmålene op i kategorier, så de passede ind på hver farve. Rød var mad, gul var 

literatur, grøn var samfund og politik, og blå var kultur. Hvis man landede på stjerne, fik man en 

kropsdel til sin mand, hvis man kunne svare rigtigt på spørgsmålet. De hvide felter betød, at der 

ikke var noget spørgsmål. Vi havde delt klassen, ind i grupper på fire. Gul gruppe vandt stort, over 

de andre.  
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Af Kristina, Freja, Jakob, Cecilie, Rasmus, Benjamin, Jacob, Jais og Caroline (måske flere) 

Først fik vi opgaven af Anne Så skulle vi deles op i grupper, hvor der skulle være en 

journalist, fact tjekker, tovholder og praktikker i hver gruppe 

Vi fandt selv grupperne 

Så skulle vi have vejledning af 

 Anne og Kenneth 
Vi arbejder på opgaven Og til sidst skulle vi fremlægge 
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Projektopgave  –  billedserie  

Af Frederikke og Lena  

 

  

  

Som det første i opgaven 

fik vi et overemne. 

Efter det, læste vi en masse bøger, 

for at finde et godt underemne. 

Efter vi havde fundet et godt underemne, 

gik vi i gang med at skrive vores 

problemformulering. 

 

Så gik vi i gang med at skrive  

den skriftlige aflevering. 

 

Hver dag i processen, skulle vi skrive  

logbog på Elevintra, om vores dag. 

Hver dag skulle vi skrive dagbogssedler  

om, hvad vi skulle lave. 

 

Så lavede vi vores Prezi med 

billeder og tekst. 

 

Der var en gruppe der lavede en 

brochure. 

 

Et par andre grupper 

lavede film. 

 

Den anden sidste dag, afleverede vi den 

skriftlige del. 

 

Den sidste dag fremviste vi vores produkt 

og fremlagde. 

 

Efter den skriftlige del,  

fandt vi billeder til Prezi. 
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På gensyn 
Af Camilla Helle Degnegaard Høiby, Sarah Hjelmsø, Katrine Louise Koch Jacobsen & Astrid Marie Lange 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du var svær og tidskrævende, 

behørig og modstræbende. 

Jeg gik igennem søvnløse nætter 

Du er, ja, en rigtig besætter. 

 

Jeg brugte mange timer på at tilfredsstille dig 

og spurgte mig selv: ”Hvad vil du mon mig?” 

 

”Ødelæggende, krævende, stræbende, HA! 

Det var præcis lige, det du var, YOOO!” 

 

Du var streng og hård 

Og på mine nerver, du går. 

Men det lykkedes til sidst 

at være målbevidst. 

 

Nu det slut, og jeg er færdig med dig 

Det gik langt fra, så let som en leg. 

 

”Ødelæggende, krævende, stræbende, HA! 

Det var præcis lige, det du var, YOOO!” 

 

Da du sku’ vises, var jeg nervøs 

om morgnen blev jeg helt rastløs. 

Da timen kom, var jeg klar 

du havde givet mig, det fulde ansvar. 

 

Så kære projektopgave, vi ses næste år 

Jeg håber vi dengang, igen består. 

 

”Ødelæggende, krævende, stræbende, HA! 

Det var præcis lige, det du var, YOOO!” 
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