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Skoleleder Rikke Sørensen har 
valgt at gå på pension pr. 1. juli. 
Gennem 17,5 år på posten som 
leder har Rikke været med til træf-
fe vigtige beslutninger, som har 
præget Vemmelev Skole. I denne 
periode har hun stået i spidsen for 
implementeringen af en række be-
stemmelser, som blev udstukket 
fra undervisningsministeriet eller 
fra kommunen. I tilfældig række-
følge kan for eksempel nævnes: 
Elevplaner, diverse undervisnings-

bekendtgørelser (nu forenklede 
fælles mål), nationale test, ny ka-
rakterskala, Meebook og Intra, di-
verse kommunalbestemte indsats-
områder, så som IT og ikke mindst 
den nye skolereform. I den slags 
“skal”-opgaver har muligheden for 
at sætte sine egne aftryk været for-
holdsvis begrænsede. 
Mere markante spor efterlader Rik-
ke, når det drejer sig om skolens 
pædagogiske udvikling. Den an-
erkendende pædagogik og synlig 

læring har været to omdrejnings-
punkter, der har stået Rikkes hjerte 
meget nært, og som det er lykke-
des at få til at slå stærke rødder hos 
såvel lærere som elever. 
Rikke har ligeledes værnet om for-
skellige tilbagevendende begiven-
heder, f.eks. den årlige emneuge, 
hvor eleverne som udgangspunkt 
arbejder på langs af årgangene 
- altså på hold hvor store og små 
elever arbejder sammen.
Via mandags morgensangen for 
0.-4. klasse, hvor Rikke imellem 
sangene selv stod frem og med 
stor indlevelse fortalte historier og 
eventyr, er det lykkedes at skabe 
et hyggeligt break og samtidig få  
tegnet et andet billede af lederen, 
end bare hende inde på kontoret.
Ligeledes er der blevet holdt fast i 
traditionsdagene lige før ferierne, 
hvor motion, jul og fastelavn har 
været på programmet - og hvor 
Rikke gerne stillede op, når 9. klas-
serne skulle bankes i volleyball.
Endelig har Rikke - i modsætning 
til andre skoler fravalgt at være på 
Facebook og i stedet at bevare sko-
lebladet, som medie til at fortælle 
“den gode historie” om Vemmelev 
Skole.
Som det fremgår har Rikke leveret 
et solidt stykke lederarbejde og 
hun efterlader en skole, hvor der 
hersker en god ånd, og hvor der er 
orden på tingene.
Herfra ønskes Rikke et rigtig godt 
og langt otium !

Rikke takker af...
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Kære alle!

Så udløber endnu et skoleår lige om lidt. Det har som altid været spændende at være med i. 
Mange gode læringsforløb hvor der er tilegnet ny viden, trænet grundlæggende færdigheder og 
mange spændende projekter har præget skoleåret. Fordybelsesuger og en fælles emneuge – alle med 
vidtfavnende temaer - har været milepæle henover skoleåret. Partnerskabs-aftaler i alle afskygninger, 
hvor elever her fra skolen mødes med erhvervsliv, ungdomsuddannelserne, foreninger og fritidsor-
ganisationer er efterhånden også blevet en spændende del af hverdagen. Og ikke mindst sports- og 
andre bevægelsesforløb både her på skolen og ude omkring. Senest har 5.b vundet skole-OL og skal 
deltage i finalen i Århus. Deltagelse i DM i madkundskab i Odense, naturfagsmaraton, LEGO-league 
robotkørsel, fløjtestævne, krybbespil i kirken, Skolepatruljer, Legeagenter, Multidag i SFO o.s.v.  Vores 
elever får mulighed for at tilegne sig megen forskelligartet viden og dermed også både færdigheder 
og kompetencer, både gennem deciderede læringsforløb med mål og succeskriterier – men også via 
alle de andre arrangementer, som også bidrager til børnenes dannelse til hele sociale mennesker, der 
kan indgå i samarbejde og fællesskab med andre mennesker. Det er en stor og vigtig opgave som 
lærere og pædagoger hver dag påtager sig ansvaret for i samarbejde med elever og forældre. Vores 
indsatsområde ”synlig læring” har bl.a. det formål, at både eleverne og forældre i højere grad kan være 
med til at tage medansvar for elevernes læring. Her sætter vi f.eks. fokus på at synliggøre status (hvor 
er jeg lige nu), mål (hvor skal jeg hen) og strategi (hvordan kommer jeg derhen), samtidig med at vi 
forsøger at flytte fokus fra resultat-orientering til progression ved at synliggøre elevens udvikling og 
dermed effekten af læringsforløbet. En større forandring hvor det er vigtigt at alle parter medvirker. 
Det arbejder vi selvfølgelig videre på i det næste skoleår.

Nu slutter min tid som skoleleder her. Det har været spændende at være med til alt sammen igennem 
alle årene. Det har været en fornøjelse, som jeg vil glæde mig over at kunne se tilbage på. Tak for lån 
af alle de dejlige børn og tak for samarbejdet med jer alle igennem alle årene. Vemmelev Skole er en 
rigtig god skole, som jeg er stolt af at have været part i. Nu bliver viceskoleleder Peder Helveg Peder-
sen så konstitueret skoleleder indtil en ny leder er klar 1. januar. Afdelingsleder Jette Würtz og Peder 
vil sammen med Jette Sieling og Dorthe Hjort Olsen fra SFO således stå inde for, at der fortsat er en 
god og stabil ledelse på skolen.

Her ved sommerferien skal vi desværre sige farvel til overlærer Kirsten Skårup, der også har valgt at gå 
på pension. Hun har været her på Vemmelev Skole siden 1991. Før det var hun også lærer nogle år på 
Tårnborg Skole. Kirsten er en meget dygtig lærer, der engageret har gjort sit til at rigtig mange børn 
har fået godt fat i både læsningens kunst og matematikken. Og ikke mindst idrætten har også haft 
Kirstens store opmærksomhed. Spændende velforberedt undervisning, tålmodighed og omsorg men 
også ambitioner på hendes elevers vegne har altid kendetegnet Kirsten. Stor tak til hende for indsat-
sen her og et ønske om et godt og velfortjent otium.
Kirstens afløser hedder Helen Sørensen og kommer fra Ullerslev (ved Nyborg). Der ud over har vi også 
ansat Lene Toftegaard fra Korsør, som skal varetage en stilling i vores specialklasserække og Ildi Strick-
land - også fra Korsør, som skal arbejde med inklusionsopgaver. Alle tre starter 1. august. De er lærer-
uddannede med gode erfaringer fra andre skoler. Vi byder dem hjertelig velkommen og glæder os til 
samarbejdet fremover.

Så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommer – og god vind fremover!

Venlig hilsen

Rikke Sørensen
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Sidste skoledag...

Lærerne måtte som sædvanlig stå 
for skud, da afgangseleverne fra 9.a 
og 9.b gik på scenen for sætte et 
sidste aftryk af deres skolegang på 
Vemmelev Skole. Ud fra devisen: 
”overdrivelse fremmer forståelsen” 
parodierede eller måske snarere 
afslørede begge klasser lærernes 
særlige kendetegn til stor morskab 
for publikum. 

Siden måtte lærerne lægge krop til 
forskellige selskabslege, hvor der 
skulle for eksempel skulle jongle-
res med æbler, vikle personer ind i 
toiletpapir og spises flødeboller.
Forud for showet havde afgangs-
eleverne været på den traditionelle 
tur rundt på for at kaste flødekara-
meller ind til klasserne til spændte 
og til tider kåde elever.
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Fløjtestævne...
Sædvanen tro er der blevet afholdt fløjtestævne på Vem-
melev Skole. 4. klasserne fra skolerne i tidligere Korsør 
Kommune var inviteret. I løbet af dagen blev eleverne 
ført gennem forskellige musiske værksteder. Dagen af-
sluttedes med en koncert, hvor alle eleverne skulle spille 
sammen for indbudte forældre og bedsteforældre. Ryg-
terne fortæller, at koncerten forløb rigtig godt og var no-
get af et tilløbsstykke.

Pakæsler...
Her et billede af 3 udkommanderede elever, fra 
Skole OL i Korsør som skulle flytte begge 6. klas-
ses tasker og jakker, da vi måtte flytte base.
De insisterede på at tage hele læsset, så vi skulle 
ikke finde flere til at hjælpe med at bære. 

Hanekamp og andre gamle lege...
I fordybelsesugen var 
et af læringsmåle-
ne for eleverne på 
mellemtrinnet at 
stifte bekendtskab 
med nogle gamle 
kamplege. Således 
blev der mulighed 
for at prøve kræfter 
med hinanden.

 Set  og  sket  på  Vemmelev  Skole !
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Omkring 1200 elever fra 11 forskellige skoler havde i strålende solskin sat hinanden i stævne, da 
Korsør Atletikklub afviklede kvalifikationen til Skole-OL. Aldrig før har stævnet haft så mange del-
tagere, så eleverne fra Vemmelev Skole skulle virkelig anstrenge sig for at kvalificere sig til fina-
lestævnet, som denne gang afvikles i Århus. Selv om alle deltagerne fra Vemmelev løb, kastede og 
sprang til den store guldmedalje var det ”kun” 5.b fra Vemmelev Skole, der formåede at komme 
helt til tops og dermed repræsenterer skolen ved finalerne i Århus. Et stort tillykke herfra.

Skole-OL 2017
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Skole-OL - set fra 5. klasse...
Efter et spændende og jævnbyrdigt parløb med parallelklassen trak 5.b det længste strå ved 
kvalifikationsstævnet til Skole-OL. Blot 2 point blev afgørende. 

Der var udbredt tilfredshed blandt Vemmelev-eleverne på 5. årgang, da de gennemså resulta-
terne fra atletikstævnet ”Skole-OL”. 
For det første havde stævnet det ultimative største 
antal deltagende klasser på femte årgang nogensin-
de, så modstanden havde aldrig været større.
For det andet var det man så, at klasserne fra Vem-
melev Skole toppede resultatlisten. 
De to flotte resultaterne skyldtes først og fremmest 
en meget stabil indsats i alle discipliner. Forklaringen 
på at det netop blev 5.b, der løb med sejren skal nok 
findes i at enkelte elever udmærkede sig ved nogle 
rigtig flotte resultater f.eks. i længdespring og løb.
Således vandt Nosa og Emmali længdespringkon-
kurrencen med spring på henholdsvis 5,85 m og 4,55 m - mens de samme to elever blev hen-
holdsvis nr. 5 og nr. 3 i 60 m løb i tiderne 8,80 s og 9,20 s.
Desuden bør det nævnes, at Tobias 5.a og Lukas 5.a blev nr. 7 og 8 i 60 m-løb, Philip 5.a blev nr. 
5 i boldkast med et kast på 37 m foran nr. 7 og 8 Bertram 5.b og Daniel 5.b begge med et kast 
på 34 m. Endelig blev Tobias 5.a nr. 4 og Oliver nr. 7 i 60 m hæk, mens Emmali 5.b blev nr. 4 foran 
Karoline 5.a, som nr. 6 i samme disciplin. 5.b vandt den afsluttende stafet.
Som vinder af stævnet har 5.b kvalificeret sig til det afsluttende stævne, som denne gang afvik-
les i Århus. Det bliver spændende at se, hvordan klassen som helhed klarer sig og i særdeleshed 
interessant at se om Nosa og Emmali kan følge op på deres flotte længdespringresultater.

Skole 400 m 60 m 60 m hæk Boldkast Længdespring Stafetløb Point i alt

Vemmelev Skole 5.b 10 27 14 15 30 20 116

Vemmelev Skole 5.a 9 27 16 14 28 20 114

Hvilebjergskolen 5.a 7 20 12 21 29 20 109

Skælskør Skole 5.a 9 27 13 14 25 20 108

Forlev Friskole 5.a 10 22 9 12 29 20 102

Nymarkskolen 5.a 8 26 10 15 19 20 98

Flakkebjerg Skole 5.x 10 27 8 13 26 10 94

Nymarkskolen 5.b 10 20 9 10 23 20 92

Lille Egede Friskole 5.a 9 25 8 12 24 10 88

Helms Skole 5.a 7 26 13 0 16 20 82

Skælskør Skole 5.b 4 25 11 0 22 20 82

Broskolen 5.a 7 19 10 18 17 10 81

Baggesenskolen 5.x 0 25 11 7 14 20 77

Broskolen 5.b 4 19 7 0 19 20 69

Baggesenskolen 5.y 5 18 9 0 24 10 66

Tårnborg Skole 5.x 4 4 6 0 4 10 28



7

Et poly... - hvad for noget ?
Et godt fagsprog har betydning for elevernes tilegnelse af faglig 
viden og for deres evne til selv at formidle faglig viden. I et fag som 
matematik, der er sproglig set består af en masse begreber, støder 
man indimellem ind i nogle ord, som ligger langt fra den virkelig-
hed, man som elev ellers færdes i. 
Som et eksempel på ovennævnte har 6.b i forbindelse med at 
opnå en større forståelse af, hvad udfoldninger og overfladeare-
alet af rumlige figurer er, arbejdet med polyeder. Læs nedenfor, 
hvad et polyeder er. Måske giver det god mening, når nogle elever 
indimellem bliver lidt forpustet over alle de fagord og måske rig-
tig god mening, når forældrene i ny og næ giver op, når eleverne 
kommer hjem og fortæller, at i dag har jeg bygget et ikosader ?

Fakta om polyeder
En rumlig figur, der er sammensat af polygoner, kaldes et polyeder.
”Poly” betyder ”mange” og ”eder” betyder ”flade”.
Når alle sider i en polygon er lige lange, og alle vinkler er lige store, kaldes den en regulær 
polygon. Hvis et polyeder er sammensat af ens, regulære polygoner, kaldes det et regulært 
polyeder.
Der findes netop fem regulære polyedre,som kaldes:

• Tetra-eder (4 flader)
• Heksa-eder (6 flader)
• Okta-eder (8 flader)
• Dodeka-eder (12 flader)
• Ikosa-eder (20 flader)

Den første del af ordene er det græske tal for antallet af flader.
For ca. 2400 år siden mente grækerne, at alt var dannet af fire 
”elementer”, nemlig jord, vand, luft og ild.
Platon, en græsk filosof, forbandt tetraederet med ild, heksaederet med jord, oktaederet med 
luft og ikosaederet med vand. Dodekaederet forbandt han med hele universet. Derfor kaldes de 
fem regulære polyedre også for Platoniske legemer.

        Citat: Kolorit for sjette



8

5.a har været på besøg i Slagelse Bordtennisklub for at blive introduceret for sporten. Mange hav-
de via spil i klubben i klubben lidt erfaring i forvejen, men alle blev alligevel udfordret med bord-
tennisaktiviteter, som krævede at man holdt tungen lige i munden, for ellers gik det galt. I løbet 
af et par fornøjelige timer blev eleverne fordelt på hold således sat til forskellige øvelser, hvor 
man hurtigt fik fornemmelsen af, hvorfor bordtennis betragtes som verdens hurtigste spil. På et af 
holdene var man oppe mod en boldkanon. Opgaven bestod i at returnere boldene som kanonen 
skød. For mange var det rigtig svært, men nogle fandt hurtig ind i en rytme, hvor det lykkedes at 
følge med kanonen.

Kan man få tæv af en boldkanon ?
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Skolepatruljen - altid på plads...
Som alle ved står skolepatruljen morgen efter 
morgen i al slags vejr på plads ved fodgænger-
felterne for at lede store som små skoleelever 
sikkert over vejen. Arbejdet kræver, at man er 
pligtopfyldende og seriøs - og at man mens ar-
bejdet udføres besidder stor årvågenhed, ro og 
ikke mindst besindighed, når fodgængere, cyk-
lister eller bilister i sjældne tilfælde gør noget 
fuldstændig uventet.

Hvad de fleste måske ikke ved, så træder skole-
patruljen også til i forbindelse med afviklingen 
af cyklistprøverne på sjette årgang. Det er fak-
tisk skolepatruljen, som står ude på ruten og er 
med til at bedømme i hvilken grad cyklisterne 
fra 6. årgang opfylder færdselsreglerne. Hvad 
medlemmerne særligt skal lægge mærke til 
ude på posterne er de forinden blevet instrue-
ret om af skolens færdselslære.
Det bør bemærkes, at jobbet i skolepatruljen 
ulønnet - dog belønnes deres indsats med en 
tur til Tivoli med alt betalt.

Cyklistprøven...
Dette års cyklistprøve blev afviklet i silende 
regn, hvilket gjorde forholdene lidt vanskeli-
gere end ellers. 
Som sædvanligt skulle cyklerne kontrolleres 
og godkendes, før eleverne kunne sendes af 
sted. Alle elever kom sikkert i mål, skønt en-
kelte elever havde en afstikker fra ruten.
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Fredag den 2. juni havde forældrerådet 6.b ar-
rangeret det flotteste sommervejr og en tur til 
Boeslunde Campingplads. 
Ideen var, at elever og lærere sidst på formid-
dagen drog til campingpladsen, hvorefter for-
ældrene i løbet af eftermiddagen tog over med 
blandt andet en tur i svømmepølen, grillaften 
og overnatning på programmet.

Inden forældrene dukkede op kunne lærerne 
tilpas tilbagelænet, se eleverne udføre ugens 
bevægelses aktiviteter. Eleverne havde nem-
lig lejlighed til at bruge campingpladsens le-
gepladser og fritidsarealer, så der blev både 
svævet på svævebane, hoppet, snurret, spillet 
kongespil, rundbold og beachvolley ligesom 
der også  var lejlighed til at hygge sig i skyggen, 
mens man spiste sin medbragte mad.

En dag i det grønne...
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En dag ved offermosen...
3.a og 3.b har været på ekskursion til Sagnlandet Lejre, hvilket viste sig at være både 
lærerigt og spændende, for et besøg på Sagnlandet Lejre er lig med en sanseople-
velse, hvor både øjne, ører, næse, mund, hænder og fødder tilgodeses. I genopbyg-
gede miljøer fra stenalder, jernalder og vikingetid fik eleverne udfordringer til både 
hånd og hoved.



Da 3. årgang besøgte Sagnlandet 
Lejre prøvede eleverne en masse 
af de ting, som i jernalderen var 
almindelige gøremål for at op-
retholde livet. Der skulle flækkes 
brænde, så vi kunne lave bål. På 
bålet tilberedte vi mad på jernal-
dermaner inde i et af jernalder-
husene. Der skulle også bruges 
brænde til at holde liv i smedens 
bål. 

Vi fik også lejlighed til at gennem-
føre en offerceremoni ved offer-
mosen. Efter ofringen blev vi alle 
bænket i langhuset. Maden spiste 
vi som små smagsprøver samtidig 
med at vi snakkede om det vi hav-
de lært. Endelig fik vi en sejltur i 
stammebådene. 

Jernalderen tur retur...

12



13

I 6.a har vi spillet tea-
terstykket Romeo og 
Julie. Vi har spillet det 
for femte og sjette 
klasse og vores for-
ældre. Det har været 
sjovt at spille teater og 
vi har øvet os en mas-
se. Faktisk har vi brugt 
en hel del af timerne 
på teaterstykket. 
Vi har glædet os til at 
vise det, men det har 
også været godt en-
delig at få det overstå-
et. 
Vi havde først en ge-
neralprøve ved 11-ti-
den, og så var der 
præmiere om aftenen 
for vores forældre. Ef-
ter vi havde vist styk-
ket om aftenen var 
der buffet, og bagef-
ter kunne man enten 

tage hjem, gå uden-
for eller bare sidde 
og snakke med hin-
anden. Det har været 
sjovt at være sammen 
på en anden måde og 

det har hjulpet med at 
skabe et bedre fælles-
skab i klassen. Vi var 
meget nervøse, men 
når man først stod på 
scenen var det ikke så 

slemt. Vores forældre 
kom med mange posi-
tive kommentarer og 
syntes at stykket var 
rigtig godt.

Romeo og Julie...                     drama i 6.a
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Vi startede i styrtende regn, men selv om parke-
ringspladsen sejlede i vand, så kunne Mette fra 
Naturskolen fange de flestes interesse med en 
død ørred og dens indre. Gæller, luftlomme, så-
gar et lillebitte hjerte og fiskens øje viste Mette 
frem, mens hun fortalte til stor forundring hos 
de fleste. 
Heldigvis klarede vejret op imens, og det blev 
muligt at iføre sig vaders, tage en tæt si med i 
vandet og så prøve at fiske efter dyr og even-
tuelle fisk. Solen skinnede imens der på stran-
den blev lavet ”sandbassin” med tyk plastikdug, 
og så blev fangsterne hældt i, så Mette kunne 
fortælle om dem, fx hestereje, almindelig reje, 
tanglus og tanglopper - desværre var der ingen 
fisk, og krabberne var absolut ikke at se nogle 
steder. 
At have muligheden for disse ture er helt fanta-
stisk - det er læring, når den er bedst, og det styr-
ker kammeratskabet at være sammen på denne 
måde, og selv om vi alle blev gennemblødte fra 
starten af, så var der rigtig god stemning hele 
vejen igennem. 

Strandsafari med Slagelse Naturskole
Tirsdag den 30. maj tog D1 og D2 til Ce-
resstranden i Korsør. 
Formålet var en strandsafari, hvor stran-
dens dyr fanges og udforskes. 
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1. klasserne var i Zoo i København d. 4. maj.
Vi tog regionaltoget til Kbh H og derfra med bus som 
standsede lige foran Zoo. Dejligt nemt! 
Det var første togtur for en del af elever - og det var FEDT.
I Zoo var vi i skoletjenesten, hvor vi arbejdede med sa-
vannens dyr. Vi sad på gulvet på skind fra forskellige vilde 
dyr. Vi så på kranier og afgjorde hvorvidt det var en kød- 
eller planteæder. Der gik en mus og en slange på rundtur 
som vi kunne holde - hvis man havde lyst.
Efterfølgende var vi rundt i mindre grupper og se på de 
forskellige dyr. 

På tur til ZOO...

På besøg på hos Arla... 
Sidst i april var 1.b på besøg på Arla i Slagelse. 
Amalies far havde arrangeret turen for os. Vi blev 
klædt på med sikkerhedsveste og briller samt 
hårnet, før vi gik på rundvisning. 
Efterfølgende lavede vi yoghurt, smagte forskel-
lige slags koldskål, og spiste vores madpakker, 
hvor vi kunne vælge lige hvilken slags mælk vi 
ville.
Som en af pigerne sagde på vej hjem i bussen: 
”Det har været den bedste dag i mit liv”.
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Torsdag d. 8. juni og fredag d. 9. juni har først 3.a og så 3.b været til cykelprøve.

Først var det faktisk elevens cykel, der var til prøve, da den blev kontrolleret og godkendt af politi-
et. Var der fejl blev de påtalt og bedt om at blive udbedret. 
Siden var det elevernes behændighed 
på cykel, der skulle testes. På en cykelba-
ne med indbyggede forhindringer skulle 
cyklisten vise, at han/hun var i stand til at 
køre over en vippe, køre med kun en arm 
på styret, markere når man drejede, holde 
for fuldt stop, køre slalom og kigge sig selv 
over skulderen. De fleste børn kunne sag-
tens begå sig på cykelbanen, men enkelte 
børn havde ret svært ved at holde balan-
cen, når man skulle køre med kun en hånd 
på styret med det resultat at de var lige 
ved at vælte eller væltede.

Cykelprøve med forhindringer...

Ingen prøvespøgelser i naturfag...
Knap har afgangseleverne fejret sidste skoledag 
før de mundtlige prøver venter. Her sidder nogle 
lidt nervøse elever og venter på at komme ind til 
den nye naturfagsprøve. Rygter fortæller at net-
op naturfagsprøverne er gået rigtig godt - og at 
gennemsnittet på hele årgangen - altså både 9.a 
og 9.b lå over 9 !

Imponerende...!
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2. årgang på Experimentariet
Vi havde en dejlig dag, hvor vi på tværs af klas-
serne prøvede en masse forskellige forsøg og 
aktiviteter lyder meldingen fra klassernes lærere.

Onsdag d. 17/5 var 1. klasserne til Musik 
og bevægelse på Tårnborg skole. Vi besøg-
te Danseland, Spilleland og Syngeland. Vi 
havde en rigtig god dag med glade børn 
og masser af musik og bevægelse.

Musik og bevægelse...

ønsker alle en 
rigtig god 

sommerferie !


