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I Ingeborgs og Otto verden...

En af opgaverne ved naturfagsmaraton bestod i at opfinde redskaber
til Ingeborg og Otto, som på grund
af alder var blevet så svagelige, at
de havde gangproblemer. Redskaberne skulle hjælpe de to pensionister med at samle ting op fra gulvet
samt at kunne hente genstande,
som af en eller anden grund var

havnet under sengen, frem og
få dem samlet op. På billedet er
det Mona fra 6.a, der lænket til et
gangstativ, ihærdigt forsøger at få
samlet så meget af det der ligger
på gulvet op i papirkurven inden
for de tre minutter, der var afsat til
opgaven.
Hendes resultat var sammen med
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klassekammeraternes lige nøjagtig
nok til at kunne trække sig sejrrigt
ud af dette års naturfagsmaraton.
Det flotte resultat kom i hus efter
en meget stabil indsats, hvor klassen vandt en af opgaverne og ellers lå godt til i de andre opgaver.
Læs mere om denne begivenhed
inde i bladet...

To sider af samme begivenhed...

Værd at vide har modtaget to artikler om fodboldstævnet, som blev afviklet lige før juleferien. Den ene bringes her - mens den anden kan findes på side 3

Sjov og ballade, men ingen sejr til lærerne
Skrevet af Salli Elkjær og Sofie Rahbek
Genialt! Fodbold er en sport for alle.” Lyder det
fra Jeppe Olsbro, da vi spurgte ham om hvad
han mente om at fodbold var blevet valgt til
at blive spillet i dette års julestævne. ”Det er
også fedt at vi skal prøve noget andet end
hockey eller sådan noget, det er så kedeligt”.
Lyder det fra kammeraten Viktor Oxbøll, der
desværre ikke kunne deltage i årets julestævne. Men dog var der andre som ikke var lige så
begejstret over at valget var faldet på fodbold.
Caroline Nielsen mener at det er en god måde
at afslutte skolen på inden juleferien, selvom
at hun ikke er så meget for fodbold.

Uretfærdige afgørelser
Desværre måtte et par pointfejl lade nogle gå
skuffede hjem, da der flere gange blev sendt
forkerte hold videre. Mange syntes også at det
var en underlig eller endda uretfærdig måde
at afgøre uafgjorte kampe på. Det var nemlig
blevet bestemt at sten, saks og papir skulle afgøre en uafgjort kamp.
Sejren blev ikke hentet hjem af lærerne
Mindre godt gik det for lærerne i den årlige
strid mellem lærerne og eleverne fra 9. Der
blev scoret mål i begge ender, men til sidst
måtte lærerne se sig slået af de hurtige niende
Kreative holdnavne
klasser. ”On fire” var 9.A’s Mads Edske
Det årlige julestævne byder også på kreative Plambøck, som ikke holdte sig tilbage med
holdnavne. Og i år havde eleverne ikke sparet målscoringer, og sammen med hans klassepå de kreativiteten. Der var alt fra holdnavne kammerater var de ustoppelige.
der var opkaldt efter lande til holdnavne der Selv ikke et storslået mål fra vikar Marco Thomvar inspireret af biblen, af julemanden og ju- sen kunne redde lærerne fra de 2 nederlag.
lemaden m.m.
Dagen sluttede af med, at vi gik hver til sit, og
glædede os over, at der nu kun var 1 dag tilbage til juleferien.
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Julebold i hallen...
Det var en travl dag d. 19 december da alle fremmødte elever fra fjerde til niende klasse spillede fodboldturnering i Vemmelev Hallen. Hallen blev delt op i tre, så der blev spillet tre kampe
ad gangen.
På første bane spillede 4. og 5. klasserne. Her havde 4. klasserne deres allerførste idrætsdag i
hallen.
Anton fra 4.a: ’’Det er spændende, og det er mega sjovt.
Men jeg synes der er stressende, at skulle holde øje med
tiden’’
Ida fra 5.a: ’’Det er sjovt,
men lidt stressende.
Det eneste der ikke var
sjovt var, at vi tabte’’ .

Bastian og Andreas
7.a: ’’Det er da meget
sjovt, altså der er ingen pres. Vi har gjort
det før så det skal nok
gå, vi vandt også første
kamp 2-0’’
I midten af hallen spillede 6. og 7. klasserne. Længst væk
fra første bane på bane 3 spillede de mere rutinerede 8.-9.
klasser, og der var mange stærke hold. Det stærkeste hold var dog ”Stik ind, ud og af” bestående af Joy Larsen, Philip Bergmann, Maria Pedersen og William Kürstein (mig selv). Alle kom
fra 8.b. Stik ind ud og af tabte ikke en eneste kamp og vandt også finalen 3-0 over klassekammeraterne fra Nillers nisser på mål
af Maria og to af William Kürstein.
Til sidst havde vi som tradition:
9. klasserne mod lærerne. Denne
gang vandt 9. klasserne dog rimelig stort. De havde også stor opbakning, fra alle eleverne, da lærernes
fans ikke rigtig fandtes.

Sille Christensen
&
William Kürstein
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Julen varer lige til påske...

De sidste traditionsdage lige før jul fandt sted lige efter
deadline for det seneste ”Værd at vide”. Det vil sige at
både Luciaoptoget og krybbespillet undgik skolebladets
opmærksomhed. - Det kan vi ikke ha’...
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En dag i februar var der pludselig parkeret en kæmpe lift på parkeringspladsen foran hallen. Tilsyneladende
var det meningen at undersøge haltagets stand ? I hvert fald blev nogle
personer ført helt til tops, mens elever
fra indskolingen nysgerrigt så på.

Drilagtige matematiske sammenhænge...

5.a har arbejdet med begrebet rumfang. Egentlig forekom det
meget let at forstå, at der kunne være præcis 1 liter vand i en
kasse, der var 10 cm på hver led. Det der drillede var at huske,
at 1 liter = 1 dm3 = 1000 cm3.

Dansende skeletter...

På et af værkstederne i emneugen arbejdede
den yngste gruppe børn blandt andet med at
lave små stopmotionsfilm.
Filmene blev sjove og måske lidt uhyggelige, for
de handlede om dansende skeletter. Se en samling af filmene ved at klikke på ikonet.
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Musik skal der til...
Hvert år har Vemmelev Skole mulighed for at arrangere et vist antal skolekoncerter. Typisk
tilrettelægges koncerterne efter at kunne tilgodese henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet
og udskolingen.
I januar var der skolekoncert for indskolingen, hvor Prins Calibuts Band tog
eleverne med på en eventyrlig, sjov og
spændende musikrejse gennem Balkan
- spækket med røverhistorier fra det virkelige musikerliv. Rejsen foregik på et
flyvende tæppe og den orientalske musik var krydret med impro og jazz.

I marts havde indskolingen besøg af
Slagelse Musikskole, som gav os nogle
smagsprøver på, hvilke instrumenter
man kan spille i musikskolen - og hvad
det kan blive til, hvis man kommer til at
spille i band.

Mellemtrinnet har haft besøg af musikeren, komponisten og programmøren Thomas Sandberg med App Jam Music Lab har skabt en kreativ og interaktiv koncert, hvor der blev musiceret via apps på iPhone, iPad og laptop. Til koncerten blev der demonstreret, hvordan kreativitet
og fantasi både kunne stimuleres og udfoldes musikalsk via brug af de nye medier. Musikken
tog afsæt i improvisation og muligheden for interaktivt at udnytte øjeblikket, rummets og
publikums magi. De lyde og klange, der blev brugt, blev genereret såvel syntetisk som vha.
livesamplinger af publikum, forskellige ting i rummet, Thomas’ stemme og andre medbragte
lydkilder.
Glimt fra skolekoncert d. 17. marts for udskolingen
hvor Mike Andersen og Jens Kristian Dam førte os
gennem blues-musikkens historie. Gennem en intens og nærværende sound skabt på mange forskellige instrumenter præsenterede de også deres
forbilleder, der har inspireret dem til at udvikle sig
inden for bluesmusikken, som de har dyrket siden
barndommen. Repertoiret bestod af Mike Andersens egne moderne bluessange samt enkelte traditionelle blues-klassikere.
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Held eller vedholdenhed ?
Når man arbejder efter den naturvidenskabelige metode
f. eks i forbindelse med naturfagsmaraton, kræver det stor
tålmodighed, når man udfører den eksperimenterende del.
Man må kun justere en ting ad gangen for ellers mister man
fuldstændig overblikket. Denne praksis frustrerer de fleste
elever - men for de mest vedholdende elever giver tålmodigheden pote, så man kan lykkes med at gentage sine forsøg og opnå samme resultater.

Løse et videnskabeligt
spørgsmål eller problem

1. Definer spørgsmålet
eller problemet

2. Indsaml information

3. Formuler en hypotese

Formuler en ny
hypotese

4. Udfør et eksperiment

5. Gør observationer

Gentag mange
gange
6. Lav en konklusion

Hypotesen bliver
ikke bekræftet

Eleverne på mellemtrinnet har i en fordybelsesuge arbejdet
med nogle opgaver fra matematikkens dag, som gik ud på,
at affyre nogle hjemmelavede raketter ved hjælp af en plastikflaske, en stump vandslange og et stykke elektrikerrør
med det for øje at få raketten til at flyve så langt som muligt
og derefter så præcis som muligt. Det lykkedes faktisk at
bygge raketter, som kunne flyve næsten en hel hallængde,
altså omkring 40 meter - ret imponerende. Arbejdet med at
skyde præcis var en del sværere. Opgaven afsluttedes med,
at hvert hold fik tre skud mod en spand, som stod inden for
et afmærket område. Ramte man området fik man et point,
ramte man ned i spanden fik man to point og ramte man
ned i gryden i spanden, fik man 3 point.
Det endte med at holdet med Nadja, Mike og Emil vandt
finalen. Klik på ikonet med film 1 for at se deres finalerunde. Se også hvordan Caroline og Maia rammer plet
ved at klikke på ikonet for film 2.
Da eleverne fra 5. og 6. klasse deltog i naturfagsmaraton, skulle de løse en opgave som gik ud på at opfinde
en sparkemaskine, som kunne ramme en streg præcis
3 meter væk.
Ved at klikke på ikonet for film 3, kan du se, hvordan det
gik for Frejas hold.
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Hypotesen bliver
bekræftet

Film 1: Finalerunden
Film 2: Caroline og Maia
Film 3: Sparkemaskinen

Fastelavn er mit navn...
De årlige fastelavnsarrangementer for henholdsvis 0.- 3. klasserne og 4.-9. klasserne forløb for de
yngste elever med sambaoptog i hallen og med optræden og tøndeslagning i festsalen, mens de
ældste elever hyggede sig med streetbasket i hallen. Efter tøndeslagningen blev der som sædvanligt kåret kattekonger og kattedronninger. I hallen blev der kæmpet i flere puljer, hvorefter der
blev afviklet semifinaler og finaler, så de endelige vindere kunne sammen med de bedst udklædte
kunne fejres. Alt sammen forløb begge steder i fred og fordragelighed.
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En dag på YderZonen...

Som optakt til at skulle skrive projektopgave om affald har 6. ab været på besøg på YderZonen i
Næstved. Yderzonen beskriver sig selv således: YderZonen er et unikt og eventyrligt formidlingscenter, hvor børn og unge kommer på besøg, lærer om bæredygtighed og får en grundlæggende
forståelse for hvordan innovation og udvikling er nøglen til en varig og bæredygtig udnyttelse af
Jordens ressourcer.
Besøget på YderZonen foregik som en ekspedition, hvor eleverne blev ført igennem et fantasifuldt univers af genbrugsmaterialer. Eleverne fik både hands-on og minds-on erfaringer med den
nyeste viden om affald, genbrug og ressourcer. Der var bred enighed om, at besøget både havde
været spændende og lærerigt.
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Fra projektarbejde til projektopgave...
Som det fremgår af faktaboksen til højre, så stilles der høje krav til eleverne i 9. klasse, når de
skal lave deres projektopgave.
Ud fra et overemne skal eleverne vælge en
problemstilling, lægge indhold i den og lukke
problemstillingen. Dette skal danne ramme for
problemformuleringen.
Kunsten at lave en god problemformulering,
som netop danner en rød tråd mellem alle opgavens elementer kræver et stort overblik og
forekommer ofte svært for eleverne.
Derudover er projektarbejdsformen tidskrævende - men bringer også eleverne i situationer, hvor deres evner for selvstændig og kreativ
tænkning bliver sat på prøve samtidig med, at
de arbejder med faglige stofområder og arbejdsmetoder.
For at eleverne får bedste forudsætninger for
at slippe godt fra den afsluttende projektopgave, er det nærliggende at tro, at det kræver, at
eleverne løbende har arbejdet med projektarbejdsformen.
På mellemtrinnet har vi gennem flere år afviklet
ugelange projektarbejder, men haft svært ved
at finde et niveau og et indhold, som tilgodeså

eleverne, så de fik de bedste muligheder for,
at afprøve elementerne i projektarbejdet. Vores (lærernes) oplevelse var, at eleverne havde
rigtig svært ved at forstå, hvad der var meningen med en problemformulering. Derfor brugte vi unødig lang tid på at tale os til rette om
en nogenlunde brugbar problemformulering.
Desværre viste det sig ofte at eleverne alligevel
havde svært ved at besvare problemformuleringen og ofte havde svaret på noget helt andet.
I håb om at kunne justere til noget bedre begyndte vi for et par år siden, at lave problem-
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Fakta om den obligatoriske projektopgave

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge, fem
sammenhængende dage, med det afsluttende arbejde med projektopgaven. Eleverne belyser en problemstilling, som de selv
er med til at formulere.
Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner, og læreren tilrettelægger
og differentierer undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at
arbejde med:
•
•
•
•
•
•
•

en problemstilling
opgavens indhold
arbejds- og undersøgelsesformer
kilder og materialer
udtryks- og formidlingsformer
at fremstille et produkt
at gennemføre fremlæggelsen

I løbet af projektugen arbejder eleverne –
alene eller i grupper – med deres problemstilling. Eleverne afleverer deres produkt om
fredagen, og de fremlægger i umiddelbar
forlængelse heraf, det vil sige i starten af
den efterfølgende uge.
Kilde: uvm.dk
formuleringerne for eleverne. På denne måde
kan eleverne zoome ind på nogle af projektopgavens andre elementer. Det er lærerne, der udvælger, hvilke elementer fokus skal rettes mod.
Vores erfaringer indtil nu er, at langt de fleste
elever via den udstukne problemformulering,
får den fornødne håndsrækning til at kunne
skabe en rød tråd i deres projektarbejde. Selv
om der stadig er plads til forbedringer er vores generelle oplevelse, at elevernes udbytte af
projektarbejdet er blevet løftet.
Tilbage står arbejdet med at kunne lave sine
egne problemformuleringer - det må udskolingen tage sig af...

I år har sjette årgang i deres projektopgave arbejdet med overemnet ”affald”. Eleverne skulle
ud fra den viden de havde fået via besøget på
Yderzonen og den viden de kunne indhente i
bøger og på internettet besvare følgende problemformulering:
•
•
•
•

bruge deres viden om affald/genbrug til at argumentere, analysere, vurdere og perspektivere.
Lærerne havde bestemt, at eleverne skulle lave
en kampagne (elevernes produkt), hvori de de-

Hvor kommer jeres affaldstype fra?
Hvor stor en mængde af jeres type affald
produceres og hvor stor en mængde genbruges?
Hvordan kommer jeres materiale fra at
være affald til at blive et nyt produkt?
Hvordan kan vi lokalt og globalt bidrage
til at materialet genbruges endnu mere?

Bemærk, at spørgsmålene inviterede til en beskrivende del, hvor eleverne skulle indhente viden om og beskrive deres selvvalgt affaldstype
med hensyn til kendetegn, mængde, der ender
som affald og mængde, der
bliver genbrugt.
Desuden kunne eleverne via
deres opnåede viden sætte
deres materiale ind i en cyklus og forholde sig til dette.
Endelig var der mulighed for
en form for perspektivering,
hvor eleverne kunne give deres bud på, hvordan man kunne øge genbruget af den type affald, de havde arbejdet med.

monstrerede viden om deres affaldstype samt
et handleperspektiv i forhold til i højere grad
at genbruge den valgte affaldstype.
Nogle lavede foldere, andre
lavede plakater og en del
lavede små film. Kendetegnende for dem alle var at
der dels var noget information om en affaldstype, dels
et budskab om at man skal sende sit affald i det
rigtige sted hen, så vi kan genbruge så meget
som muligt.

Projekt

AFFALD

Alt i alt fik eleverne sat rammerne for i en delvis Værd at vide har fået adgang til et par de små
åben opgave at kunne arbejde på flere niveau- kampagnefilm, der blev lavet. Klik på ikonerne
er, hvor eleverne i den lette del skulle finde op- for at se dem:
Film 1
Film 2
lysninger om og beskrive en type affald - f. eks
metal - og derefter på et noget højere niveau

SKABE
VURDERE
ANALYSERE
ANVENDE
FORSTÅ
HUSKE

At sætte indhold sammen på en kreativ og inovativ måde
At kunne bedømme en udvikling ud fra sin viden
At bryde et emne op i dele og forstå hvordan hver del hører sammen
At bruge den viden, man har fået, i relation til nye emner
At forstå hvad bestemte fakta betyder
At genkende og huske fakta

10

Vemmelev synger dansk og samisk
Vemmelevs kor bestående af både 4. og 5.
klasser var torsdag d.
30/3 til korstævne på

fremføre for hinanden.
På dagen blev korene
ledet af Mia Engsager,
som bl.a. har skrevet

op, og så sang de en
sang for hinanden.
Selvom alle korene
havde øvet sig, var det
en helt anden oplevelse og synge sammen,
og samtidig tilføjede
Mia forskellige trin og
fagter til sangene. Alle

det med at blive en
rigtig flot koncert. Der
var en del som kom og
hørte korene synge,
og selvom eleverne
var trætte efter en hel
dag med sang og bevægelse, var de enige
om at det havde været

Forlev Friskole. 5 kor adskillige børnesanfra forskellige skoler ge, og undervist i bør-

i Slagelse Kommune
deltog. Frem mod korstævnet havde korene
øvet sig på de udvalgte fællessange, og den
ene sang de valgte at

nekor. I løbet af dagen
øvede korene på de 6
fællessange som skulle fremføres for de forældre, og elever fra Friskolen som var mødt

koreleverne leverede en god dag og opleen flot præstation i velse.
Sille
deres solostykke, men
specielt fik Vemmelev
Skoles kor ros for deres solosang, som var
en samisk kanon, der
lød meget anderledes
både hvad angår melodi og klang. Øvelse
gør efter sigende mester, og efter en halv
dag med øvelse endte

Noget om 1. hjææælp !

Bedre talkendskab

Den studerende i sfo’en, Louise, har deltaget
i et 1 hjælps kursus på seminariet – og fik der
inspiration til at arbejde med emnet i 1. klasserne.
Louise vil,sammen med børnene, gennemgå
simple småskader ,og hvordan de selv kan
gøre for at afhjælpe dem.
Hvordan de kan hjælpe hinanden og sig selv.
Børnene skal efterfølgende udarbejde deres eget lille 1. hjælpshæfte.

1.b har sammen lavet en taltavle op til 100 i
usu-mat. Eleverne har hentet et tal og placeret det rigtigt (næsten uden at tale sammen).
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6.a vinder Naturfagsmaraton 2017...

Fakta om årets
Naturfagsmaraton
Eleverne fra femte og sjette årgang har de seneste fem
år været fast deltager i det landsdækkende arrangement
”Naturfagsmaraton”. Sidste år prøvede elever fra Vemmelev Skole for første gang at vinde naturfagsmaraton
- og sørme om ikke 6.a - gentog triumfen igen i år.
Sejren var dog først en kendsgerning efter et meget lige
maraton, hvor flertallet af de deltagende hold på skift
vandt en opgave eller en delopgave, for derefter i den
næste opgave at klare sig mindre godt. På denne måde
forblev spændingen intakt.
Selve opgaverne som skulle løses gik ud på følgende:
1. At opfinde en sparkemaskine, som kunne sparke en
selvvalgt bold nøjagtig 3 meter og derefter skyde en
bold gennem en ring med diameteren 1 meter ophængt 3 meter fra sparkemaskinen.
Fortsættes næste side...
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Årets konkurrenceopgaver blev
frigivet d. 1. november sammen
med lærervejledningerne.
Herefter arbejdede klasserne på
skolen på at forberede sig til det
lokale arrangement med opgaverne.
Opgaverne bestod af metodeopgaver og konstruktionsopgaver. Eleverne skulle som en del af
konkurrencen desuden føre logbog over deres arbejdes progression og deres læring.

Opgave

Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Logbogen
30
100
10
80
30
30
55
110
80
55
80
Naturvidenskabelige arbejdsmetode 25
75
25
105
50
90
10
75
60
105
40
Klasseopgaven
25
45
45
10
105
25
75
90
105
60
75
Ingeborg og Ottos verden
70 73,3 13,3 58,3 46,7 110 93,3 55 66,7 30 43,3
Klog på kroppen
50 76,7 55 66,7 56,7 65 33,3 43,3 95
35 83,3
Lyskanon
51,7 78,3 51,7 81,7 35 106,7 65
60
45
20
65
Spark til den
20 61,7 61,7 63,3 93,3 66,7 98,3 41,7 55 66,7 31,7
Vej dig frem
55
50 23,3 98,3 73,3 46,7 23,3 36,7 70
90 93,3
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Lærerevaluering
Point i alt
386,7 620 345 623,3 550 600 513,3 571,7 636,7 521,7 571,7
Placering
10
3
11
2
7
4
9
5
1
8
5
Hold 1: Stenlille Skole 6.u, hold 2: Pedersborg Skole 5.a, hold 3: Stenlille Skole 6.v, hold 4: Pedersborg Skole 5.b, hold 5: Vemmelev Skole 5.a, hold 6: Pedersborg Skole 5.c, hold 7: Vemmelev Skole 5.b, hold 8: Pedersborg Skole 6.x, hold 9: Vemmelev
Skole 6.a , hold 10: Pedersborg Skole 6.y, Hold 11: Vemmelev
Skole 6.b.

2. At opfinde hjælpemidler til to alderssvækkede personer, som kunne samle ting op fra
gulvet og hente ting frem, som lå under en
seng.
3. At få en laser-lyskanons stråle til at ramme
lige i plet på en skydeskive ved hjælp af
spejle.
4. At demonstrere, at man ved hjælp af vægtstangsprincippet kunne bestemme vægten
af ukendte masser.
5. At man i forskellige sammenhænge kunne
demonstrere viden om de indre organers
funktion og placering.
6. At man klassevis viste et kollektivt kendskab til den naturvidenskabelige arbejdsmetode (stafet).
7. At man klassevis viste et kollektivt kendskab til de naturvidenskabelige temaer,
som opgaverne i naturfagsmaraton handlede om (stafet).
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Med afsæt i emneuge-temaet ”Det
hele menneske” har eleverne fra
0. til 4. klasse arbejdet sammen
på miksede hold. Læringsmål og
aktiviteter var vidt forskellige på
de arrangerede værksteder. Overraskende læring har det været, at
man skulle løbe adskillige omgange for at forbrænde en lille håndfuld chips. Alle er også blevet udfordret med hjernegymnastik m.m.

Det hele menneske
Eleverne fra 5. til 8. klasse arbejdede ligeledes på blandede hold
- også her med nogle blandede læringsmål og aktiviteter. Der
var nok at se til på værkstederne:
”Digital dannelse”, ”Førstehjælp”,
”Kroppens matematik”, ”Fra fødsel
til død” og ”Tegn et billede af dig
selv”. Der blev tegnet, regnet, målt,
masseret og lavet film og ...argumenteret, diskuteret og hygget.
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Parkour på programmet...
På et af værkstederne for eleverne 0.-4. klasse
blev eleverne udsat forskellige parkourlignende aktiviteter. Værd at vide har modtaget følgende rapport:
Vi har lært at lave parkour, som at løbe op af
en væg og rekorden var fem skridt. Vi var gode
til at gøre det selvom det var lidt svært. Vi har
også lært at hoppe langt. Det var vi til gengæld
gode til. Vi har også lært at stå på hænder og på
hovedet. Det var svært i starten, men det blev
nemmere og nemmere. Der var nogen som ikke
gad og nogen, som bare ikke kunne. Vi har lavet rullefald. Det var lidt nemt, selv om det ikke
var alle, der kunne finde ud af det. Der var også
noget, som vi skulle springe over. Tre madraser
oven på hinanden og vi sprang først på en rampe og så over, der var mange der ramte, men Få et indtryk af, hvad eleverne lavede på parkogså nogen der ikke ramte.
ourholdet ved at klikke på ikonerne:
Vi kravlede på ribber som katte og det var nemt.
• Tre piger hopper
Vi skulle også lege med en faldskærm med bolde på. Det så sejt ud, da boldene sprang op i luften. Men vi lavede også yoga, så vi blev afslap• Leg med faldskærm
pede i kroppen. Det var dejligt. Vi gik på line.
Det var nemt for de fleste. Det meste af det vi
• Glenn løber på væggen
lavede var sjovt, men noget af det var kedeligt.

Digital dannelse

På værkstedet ”Digital dannelse” arbejdede
man med nogle af de problematikker, der er
skabt i kølvandet af alle har fået mobiltelefoner og er tilknyttet et eller flere sociale medier.
Spørgsmål om, hvordan sociale medier og
det digitale univers kan forstærke og mangedoble de negative effekter af mobning og
om, hvordan vi pludselig skal forholde os til
om deling af billeder (som muligvis aldrig
skulle være taget) bør deles eller ej var sammen med diskussioner om, hvad almindelig
pli er, når man færdes på nettet og de sociale
medier omdrejningspunkterne for elevernes
arbejde. Få et indtryk af elevernes arbejde
ved klikke på ikonerne under billedet. Der gøres opmærksom på, at indholdet i filmene er
aktuelt og alvorligt - men opdigtet !

Film 1

15

Film 2

Film 3

Film 4

Endnu en succesfuld skolefest...

På Vemmelev Skole er der tradition for at elevrådet i samarbejde med forældrerådene afholder
en skolefest for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen. Betegnene for arrangementet var en
masse glade og festklædte unge mennesker, som gik all in for at få fantastisk aften. Også denne
gang var der næsten fuld tilslutning på alle årgange - så vejen var banet for, at der blev gang i boderne og hedt på dansegulvet.

Turen ned ad den røde løber, når man ankommer i sit fineste puds er sammen med de fotosessions, der finder sted under selve festen gået hen og blevet nogle af festens højdepunkter og ikke
mindst nogle uforglemmelige minder. I øvrigt har alle festdeltagerne adgang til at se og downloade billederne på skoletube. Brug dem nu med omtanke !
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Lige ved og næsten...

Johanne Kürstein fra Vemmelev Skole blev en flot nummer
to i finalen i Slagelse Mesterskaberne i Oplæsning (SMOP),
der foregik i musikhuset med klassekammerater og familiemedlemmer som tilhørere. Der var seks finalister, som
hver især skulle læse en tekst, de selv havde valgt, og én
de ikke kendte. Det strenge dommerpanel roste Johanne
for at kunne det der med at læse rigtig godt op. Desværre
var der lige en enkel deltager, Trista Henriksen fra Dalmose
Skole, der blev bedømt til at være en tand bedre end Johanne - og som derfor løb med førstepladsen.
Det er værd at bemærke, at man for overhovedet at nå finalen i SMOP dels har skullet kvalificere sig lokalt dels har
kvalificeret sig via en semifinale.

Til fernisering i D-klasserne...
Vi har i D-klasserne arbejdet på
tværs af forskellige værksteder
med forskellig kunst.
Eleverne har været på værksteder, hvor de har beskæftiget sig med værksteder som
malerkunst, origami, kalligrafi,
computer, cykelkunst og meget andet.

Vi afsluttede forløbet med
en fernisering, hvor eleverne
fremviste deres kunstværker.
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Håndværk og design...
Faget håndværk og design er et forholdsvis nyt fag i folkeskolen og er mere end
”bare” en sammensmeltning af sløjd og håndarbejde.
Faget har fokus på at gøre sig praktiske erfaringer med forskellige håndværksteknikker og materialer, men især også på design og funktionalitet af de produkter vi selv
laver samt alle de produkter vi omgiver os med i hverdagen.
Der er altid et fælles ”overtema” for et forløb i håndværk og design og oftest er der
en fælles teknik, et bestemt materiale eller et specifikt værktøj man skal inddrage i
dét produkt man arbejder på.
Før jul arbejdede 5. årgang med ”JUL/HJUL”
- det var et krav, at man skulle lave mindst et
produkt i hårde materialer og mindst ét i bløde
materialer. Mindst en ting skulle relatere sig til
højtiden jul (julepynt, julegave, jule”materiale”)
- og mindst en ting skulle relatere sig til hjul fra
et køretøj.
Der var mange spændende løsninger og rigtigt mange elever var glade for muligheden for
endelig at få lejlighed til at lave nogle ting, der
kunne bruges som julegaver - jeg vil tro, der er
en del små søskende i Vemmelev og omegn,
der har fået diverse biler og bamser i julegave

ster. Slangen er syet af rhombeformede stykker
bomuldslærred i forskellige farver, blandt andet med 3 forskellige slags juleprint. Slangen er
monteret med sikkerhedsøjne, i hovedet sidder

en ”pivert” og i halen er der en raslekugle, så
slangen er både et pivedyr, en rangle, en krammebamse og lidt ”julet klædt på”.
6. årgang har arbejdet med fabeldyr og trofæer. Alle elever skulle designe sit eget trofæ af et
fabeldyr, skabe trofæet i træ og evt. kombinere med bløde materialer til detaljerne og derudover skulle eleverne producere en lille ”fagtekst” om deres fabeldyrs art, udseende, levevis
og jagthistorien om hvordan dyret var endt
som trofæ på væggen.
fra en storebror eller storesøster på 5. årgang Der er blevet produceret mange fantastiske,
ligesom jeg ved, der er mange hjem, som har eventyrlige fabeldyr med nogle drabelige jagthaft de skønneste håndsyede, savede, malede historier til. Ikke alle dyr og historier er nået at
og dekorerede juletræer, julestjerne mm. til at blive helt færdige endnu, men i håndværk og
pynte festligt i juledagene.
design er det også processen og erfaringerne,
Nosa fra 5. B valgte at sy en slange til sin lillesø- der er det vigtigste.
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Her viser Sine og Katrine fra 6 a deres fabeldyr frem.
I øjeblikket arbejder 4. årgang med temaet ”legetøj” - hvad kan vi selv lave af forskellige former for
legetøj i hårde og bløde materialer? Det er et krav,
at man skal bruge mere end én teknik og mere
end ét værktøj til at lave sit produkt. Der skal laves mindst ét produkt af hårde materialer og ét
produkt af bløde materialer. På 4. årgang er vi stadig nybegyndere i både det bløde og det hårde
værksted, men Tobias F. fra 4.b er én af dem, der
har givet sig selv en stor udfordring både motorisk
og praktisk. Han har valgt at strikke en bold med
raslekugle i som legetøj til sin kat. Han har strikket
2 lange stykker - hvert stykke i 3 farver akrylgarn,
som derefter er syet sammen og fyldt godt ud med
rester af fiberfyld. I midten har han sat en stor raslekugle, så bolden rasler lystigt hver gang den røres.
Et skønt eksempel på, at man kan nå langt med lidt
fantasi, tålmodighed og gåpåmod. Dorthe Christensen
				

Hjernegymnastik...
På et af emneuge-værkstederne for den
yngste gruppe børn forsøgte man at synliggøre sudokostrategier i stort format.
Det ser ud til at indebære nogle samarbejdsfordele ved at have så store sudokoplader
- men om det reelt giver et større overblik,
melder historien ikke noget om.
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Til DM i madkamp i Odense...

Valgholdet i madkundskab har
siden januar arbejdet hårdt for
at være med til DM i madkamp.
Valgholdet var så heldige, at
blive valgt som 1 ud af de i alt
12 klasser, der skulle med i finalen. Der var over hundrede
ansøgere.
Temaet for DM er et nyt hvert
år. I år var temaet ”Bælgfrugter
og bæredygtighed”.
Valgholdet har prøvet at lave
forskellige retter fra forskellige
steder i verden, som alle inde- Workshop, hvor der laves blinis af forskellige deje med bælgfrugter i.
holdt bælgfrugter. Holdet har lært om bælgfrugternes ernæringsværdi, og at der ikke nødvendigvis behøver at være kød i en ret, for at den smager godt - og endelig at en ret uden kød er mere
bæredygtig end en ret med kød. Til sidst har holdet arbejdet på at udvikle sine egne retter, hvilket
endte med følgende menu:
•

Ravioli (hjemmelavet fyldt pasta), fyldt med
krydret edamamebønnemos, hvortil der var
en ostesovs med blandede bønner og grøntsager.

•

Tomat/linsesuppe med kikærter og sorte
bønner med basilikumolie og ærteboller til.

•

Ærtetærte med moste ærter i dejen og fyld af
blandede bælgfrugter, æg og parmesanost.

•

Myslibarer med ærter og peanuts, dyppet i
chokolade.

De fire retter og elevernes viden om bælgfrugterne og bæredygtighed skulle præsenteres for 5
dommere til DM i madkamp torsdag d. 30/3. Dommerne lyttede til elevernes oplæg og smagte på
de fire retter.
Som nævnt foregik DM i Odense nærmere betegnet på Kold College. Til lejligheden var der opstillet nogle workshops, som der også blev tid til at besøge. Her havde konditoriet, bageriet, kokkeskolen og mejeriet planlagt forskellige spændende ting, som eleverne kunne prøve at smage.
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