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Det var hverken lagkage eller julesmåkager der blev budt på, men derimod et bredt udsnit
af syltede frugter og grøntsager. Meningen var at præsentere og inspirere til dette års madkamp, hvor temaet er ”Konserver din køkkenhave”.
Da Vemmelev Skole sidste
skoleår deltog i undervisningsforløbet ”Madkamp”,
vidste vi ikke, at deltagelsen desuden betød, at skolen fik et lod - et lod i en
lodtrækning om at blive en
af de fem skoler, som skal
kickstarte dette års madkamp. - Og sørme om vi
ikke blev udtrukket. Derfor
fik valgholdet i madkundskab fint besøg. Timm
Vladimir - meget populær
vært fra TV-programmet
”Den Store Bagedyst”. Udover at eleverne skulle lave
syltede rødløg sammen
med ham, så fortalte han
en masse om, hvorfor og
hvordan man sylter og
hvilke varer, der er særligt egnede til syltning.
Endelig havde han
medbragt et mindre
sortiment af hjemmesyltede produkter, som valgholdet
fik lov at smage.
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Ventetiden er forbi...
Ved afslutningen af sidste skoleår valgte skoleleder
Rikke Sørensen at gå på pension. I det snart forløbne
halvår har Peder Helveg Pedersen været konstitueret
skoleleder samtidig med han også har fungeret som
viceleder.
I forhold til at ansætte en ny skoleleder er alle procedurer m.h.t. jobansøgninger, indkaldelse og udvælgelse af kandidater til stillingen overstået - og spændingen er udløst. Vemmelev Skoles nye skoleleder kan nu
præsenteres. Et enigt udvalg afslører, at det bliver Emil
Krapper, som kommer fra en stilling som afdelingsleder på Antvorskov Skole.

Efter deadline...
Sidste skoledag lige før sommerferien blev
der taget afsked med Rikke Sørensen, som
havde valgt at gå på pension. Selv om der er
noget vemodigt over, at skulle forlade et sted,
hvor man over en årrække har været glad for
at være og ydet sit bedste, gjorde glade børn
med børn med flag, sang og gaver deres for
at blev det en mindeværdig sortie for Rikke.

Som både en ekskursion og en afslutning på mellemtrinnet
var 6.ab sejlet til Agersø for at gå opdagelse rundt omkring
på øen.

Desværre er det ofte sådan, at når skoleårets sidste
nummer af ”Værd at vide” lige er udkommet, så sker
der noget, som burde have nået, at være med i bladet. Det bliver der nu rodet bod på, så i dette nummer
- først i bladet - er der givet plads til en historie om daværende 5.bs deltagelse i skole-OL finalen samt lidt
om aktivitetsdagen lige før sommerferien.
Sædvanen tro blev der den sidste dag før sommerferien afviklet en aktivitetsdag, denne gang ”Fangerne
på skolen”, hvor eleverne fra 0.-8. klasse var fordelt på
hold. Meningen var, at holdene ved at udføre forskellige opgaver, skulle tjene nøgler. Det hold, som havde
tjen flest nøgler vandt. Blandt opgaverne, som skulle løses var blandt andet at finde nøgler i forskellige
spande med ukendt indhold. En anden opgave bestod i at indsamle vand ved at gribe et bæger vand
som man slev havde affyret via en slags vippe. Det
gav nogle sjove episoder. Se billederne til højre.
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Skole-OL 2017

finalestævnet i århus
Nuværende 6.b kvalifi- kunstmuseet Aros, in- plads til optagelserne,
cerede sig i slutningen den klassen om afte- som vi til gengæld kunaf sidste skoleår til at nen skulle bespises og ne følge på nærmeste
deltage i Skole-OLs fi- overnatte på en lokal hold. Nogle af os var
nalestævne. Selv om skole. Vi ankom Århus heldige at blive fotodet er længe siden skal i fint vejr og i samlet
Værd at vides læsere flok, gik vi op til Den
ikke snydes for at høre gamle by. Her skulle

opgaverne, gik vi ned
til Aros, Århus Kunstmuseum, hvor vi var
helt oppe øverst og gå
i regnbuepanoramaet.

graferet sammen med Ud over en masse bilLars Mikkelsen. Efter vi leder fik vi også set en
havde spist og løst alle kæmpe skulptur lavet af

nærmere om hvordan
klassens tur deltagelse
forløb.
Da finalen i Skole-OL
midt i juni for første
gang skulle afvikles i
Århus var der udsigt til
en længere udflugt. Allerede dagen før drog
daværende 5.b af sted
med tog mod Århus.
Meningen var, at besøge Den gamle by og

vi i grupper løse nogle
opgaver om Den gamle
by. Interessant var det,
da vi opdagede, at lige
netop mens vi var der,
var Danmarks Radio i
gang med lave filmoptagelser til ”Historien
om Danmark” med Lars
Mikkelsen som fortæller. Derfor var områder
i Den gamle by på skift
afspærret for at give
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en kunstner, der hedder Ron Mueck. Vi blev både
overvældet, imponeret og forundret ved mødet
med skulpturen Boy. Figuren er knap 5 meter høj
og forestiller en dreng, kun iført et par shorts. Han
sidder sammenkrøbet i en lettere anspændt stilling, nærmest som en frø på spring. Hans arme er
let løftede og han ser på én gang bange og eftertænksom ud.
Næste dag blev vi med bus kørt ud til Ceres Park
og arena - der hvor AGF spiller sine hjemmekampe og hvor Skole-OL skulle afvikles. Første disci-

plin var motionsløbet, hvor det handlede om at få
så mange igennem inden for en fastsat tid. Siden
skulle der løbes hækkeløb og 60-meter, kastes
med bold og springes længdespring. Til sidst skulle der løbes 400-meter og stafet. Som hold endte
Vemmelev ca. midt i feltet på en 44. plads ud af 90
kvalificerede skoler. Ingen Vemmelev elever nåede
finalen, men alle gjorde det rigtig godt. Bedst klarede Nosa sig i 60-meteren, hvor han blev nr. 7 - en
plads fra finalen. I boldkast blev Daniel med et kast
på 45,70 meter nr. 16 i et meget stærkt felt.
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Dokumentarfilms-projektet...

sionel filmskaber) fra Station Next. Hun skulle
rådgive og guide os igennem forløbet. De fleste
grupper var den dag ude og optage deres hovedperson. Onsdagen gik hurtigt med redigering
af optagelser og stemningsbilleder. Torsdag og
fredag skulle detaljerne på plads, der skulle laves
filmplakater til biografen Panorama i Slagelse og
vil skulle finpudse filmene og så vi var klar til at
indsende dem.

8 årgang der har deltaget i det kommunale innovationsprojekt omkring dokumentarfilm, hvor vi
startede ud med en briefing angående ”Hvordan
man laver en dokumentarfilm”, ”Hvad der er vigtig
og have med” osv. Temaet for filmene var besluttet på forhånd af Station Next. Dette års tema var
”Historier fra din by”. Vi var i forvejen inddelt i
grupper af 3-4 elever, hvor vi så skulle blive enige
om, hvad filmen skulle omhandle. Resultatet blev
spændende og gode dokumentarfilm som ”Stikkerhuset i Forlev”, ”Nye tider - Portræt af en Rock
Poet”, ”Ostebørsen” og mange andre fantastiske
dokumentarfilm.

Blandt de to 8. klasser skulle der udvælges i alt fire
film i alt - to fra hver klasse. Filmene blev udvalgt
ved at vi alle stemte på den film vi syntes havde
den bedste lyd, klipning, historie osv. De fire film
gik så videre til konkurrencen der blev afviklet
med premiere i Panorama i Slagelse.

Alle arbejdede med liv og sjæl for at få det bedste
resultat, da vi vidste, der var præmier og ære på
spil.
Vi startede mandag morgen i uge 39 med møde
omkring emnerne og forberedelse af interviews,
som dagen gik med. Tirsdag ankom Lin (Profes-

Vi havde alletiders dag i Slagelse, selvom vi ikke
fik nogle præmier i hus. Vi snakkede med andre
elever og hyggede os.

											Med venlig hilsen
										
Vemmelev Skole 8.b
Alle filmene handler om vores by Vemmelev. Vi synes, at du skal have mulighed for at se nogle af de
mange historier vores by rent faktisk rummer. Det kan du gøre ved at se vores film.
Du kan se filmene ved
at klikke på filmlinket
til højre for filmens titel

Filmens titel

Link

”Stikkerhuset i Forlev”
”Nye tider - Portræt af Rock Poeten Michael Falck”
”Ostebørsen”
”Den lykkelige frisør”
”Fodbold en passion”
”Hos Bente”
”Korporalens Minde”
”Dan-Palletisers konkurs”
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Første skoledag...

Selv om mange elever sikkert glæder sig til at komme i
gang igen efter en lang sommerferie, forekommer den
første skoledag altid hård og meget lang. Efter reformens
indtog er det heldigvis blevet en tradition at slutte første
skoledag med løb i skoven. Et hyggeligt arrangement,
hvor der både er tid til at få løbet og snakket sammen
om, hvordan ferien er gået.

Årets skolefotos er i hus...

Som de fleste ved, har Vemmelev Skole
igen i år allieret sig med en fotograf, som
i løbet af to tre dage, tålmodigt får blitzet
sig igennem samtlige klasser og elever.
Da 6.a skulle fotograferes, blev ventetiden fordrevet med at finde de rigtige
ansigtsfolder.
Mon ikke pigernes forældre vil se sig frabedt at skulle bekoste billeder af denne
karakter ?

Se

Til temadag om
brandsikkerhed
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Den 3. oktober besøgte 2. klasserne Slagelse Brand og redning i
Korsør. Eleverne stiftede bekendtskab med slukning af pallebrand
(ilden kvæles), slukning af brand
i gryde, slukning af antændt tøj
på person samt demonstration
af slukning af brand i ”virkeligheden”. Første klasse har været til et
tilsvarende arrangement.
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Som optakt til et projektarbejde
om affald har begge 6. klasser været på besøg på Yderzonen i Næstved. Yderzonen er et 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.

Et indblik i affaldsbehandling!
Udover at lære om ovennævnte fik
eleverne iført hjelm en rundvisning
på Affald Plus. Vi fik set selve forbrændingsanlægget herunder den
store skakt, hvor affaldet blev styrtlastet, den central, hvor varme- og
affaldsmængden blev styret og et
kig på selve forbrændingen. Vi arbejdede også på nogle værksteder,
hvor vi blandt andet skulle styre
forbrændingen og sortere affald.
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Ekstra Bladets skolefodboldturnering...
- kun pigerne overlevede første runde

Drengene tabte deres første kamp til Høng Skole med 1-4, hvorimod pigeholdet vandt hele 12 - 4 over Høng, og dermed gik holdet videre i turneringen.
I udebanekampen mod Høng Skole scorede Maria-Louise fra 9.b
ikke mindre end 11 ud af holdets 12 scoringer, mens Louise fra 8.
klasse scorede det sidste mål.
I 2. runde skulle Vemmelevs piger møde Nymarkskolen fra Slagelse, hvilket på forhånd gav anledning til bekymring hos pigerne, da
rygterne forlød, at holdet var meget stærkt.
Pigerne fra Vemmelev spillede en fantastisk kamp, og var foran
det meste af kampen, men var uheldige, at Nymarkskolen i de sidste minutter vendte det hele og bragte sig foran til slutresultatet 3
- 4. Atter var det Maria-Louise fra 9.b der satte alle holdets mål ind.
Salli Elkjær 9.a og Maria-Louise 9.b fik fidusbamsen, mens Ida Vedel Kristensen fik præmie for hendes fairplay spil.

Svampeår...

RimRaketten

På grund af store mængder nedbørs har svampene i år haft ualmindelige gode vækstbetingelser
i skov og krat.

– Når seje børn skriver sange

Indskolingen har været til
koncert på Slagelse Badeanstalt for at høre RimRaketten.
RimRaketten er et band, som
spillede sange for børn. Ikke
bare almindelig børnemusik,
men nogle helt særligt seje
sange. Det var nemlig børn,
der havde skrevet sangene!
Børnenes sange handler om
de ting som optager dem i
deres liv og dagligdag, f.eks.
venskab, kæledyr og fodbold.
Og så var der vrøvlesange og
sange om vilde historier, om

monstre, spøgelser og rumvæsner. Musikstilen spændte
vidt fra rock og rap til calypso
og sømandsvals.
Når RimRaketten spillede, var
det unge publikum med til at
finde på noget af musikken.
Undervejs i koncerten blev
børnene inviteret til at komme med rimord. På den måde
var de med til at lave sangene,
og de var færdige, fik børnene
en god oplevelse, når de sang
med på deres egne sange.
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På mellemtrinnet har man i de fleste klasser set nærmere på dette
fænomen. For at følge nogle spiselige svampes vækstforløb har
man i klasserne rekvireret en særlig kasse, som blot skulle vandes
for at få svampene til at udvikle
sig.
På billederne viser Naja og Sille resultatet af vandingerne i 4.a.

Skolernes motionsløb...

Fint besøg...

Som alle ved, skal vi lige ud og motionere før vi kan
gå på efterårsferie. Igen i år blev eleverne sendt ud
på forskellige ruter med start fra hundeskoven. Nogle løb runder, mens andre blev sendt ud på længere løbe eller cykelture. Heldigvis var vejret med os
på selve dagen, men den megen regn forinden havde desværre gjort nogle af ruterne nærmest ufrem-

Slagelse Talent og Elite har forskellige sportsambassadører, som man f. eks til lejligheder
som skolernes motionsdag kan ansøge om
at få på besøg.
Tidligere har Vemmelev Skole haft besøg af
cykelrytteren Nicolai Larsen, som på det seneste har haft stor succes og vundet både OL
og VM-medaljer af forskellig karat.
I år fik vi besøg af en anden populær fyr,
nemlig Abdi Akim Ulad, som er Danmarks
p.t. bedste langdistanceløber. Senest har han
gjort sig bemærket ved VM i maraton, hvor
han blev nr. 13, og desuden har han adskillige danske mesterskaber i cross på cv’et. Abdi
løb sammen med eleverne på den lange tur
og senere var han med til afslutningen i hallen, hvor han dels fortalte om, hvordan det
var lykkedes ham at forfølge sine mål, dels
var med ved kåringen af vinderne i de forskellige klasser.

nede en serie. Denne serie blev vist ved afslutningen af motionsarrangementet i hallen inden
kommelige. Mens de fleste løb eller cyklede var der
der blev overrakt præmier og ønsket god efteret dansehold på spil i hallen, hvor man til tonerne fra
årsferie.
Elton Johns gamle nummer ”I’m still standing” træ-
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Hvad gør man, hvis der råbes om hjælp?

I forbindelse med svømmeundervisningen har eleverne på 4. årgang blevet instrueret i, hvad man skal
gøre, hvis man hører eller ser en person, der er kommet i nød til havs. Desuden har de afprøvet forskellige tænkte situationer, hvor eleverne selv både har været den nødstedte og redderen.

Vidste du ?

En af de ting, der gør at det svært
for redningsmandskab at nå
frem, er, at strande ikke har en
decideret adresse. Dermed kan
det være svært at finde frem til

Streetbasket for 7.

præcist det sted, hvor ulykken er
sket.
TrygFonden har dog opstillet
skilte langs de danske kyster. På
skiltene kan man se strandens
nummer. Nummeret kan man
oplyse til beredskabet, hvis man
har brug for hjælp.
Skiltene med strandnumrene
står typisk der, hvor du ankommer til stranden ad enten en sti
eller vej.
Find skiltet, inden du går i vandet, og husk nummeret,lyder et
a råd.
Strandens nummer er knyttet
til oplysningerne om skiltets
GPS-koordinater.
Hvis du kan oplyse strandens
nummer, kan en ambulance nemt
finde frem til præcis det sted, du
ringer fra.

7. klasser fra forskellige
skoler i området har
haft nogle fornøjelige
timer i Vemmelevhallen. De har nemlig spillet streetbasket for fuld
skrue. Efter stævnet
blev der kåret vindere.

ønsker sammen med skolens ledelse alle
elever på Vemmelev Skole samt deres
forældre en rigtig glædelig jul
og et godt nytår !

10

Uge 47 i udskolingen
- et brobygningsforløb på tværs af årgange

For tredje gang har vi i udskolingen budt velkommen til elever fra gymnasierne på ZBC (Selandia). I
år har vi haft besøg af ca. 30 elever fra Htx og Hhx,
som har undervist i fag som de har på 2.g.
De har undervist i 2 timer for et hold bestående af
elever fra 7. - 9.kl samt D3. Vores elever har så roteret til et nyt fag formiddag og eftermiddag. Alle
har således mødt mindst 5-6 forskellige fag på de
tre dage. Der har været et meget bredt udvalg:
Psykologi, Bioteknologi, Matematik, Biologi, Kemi,
Bioteknologi, Dansk, Teknologi og Design, afsætning, virksomhedsøkonomi, International økonomi, kulturforståelse samt innovation.
Derudover har der været to hold i Slagelse, på besøg på henholdsvis Kokkeskolen, teknik/metal og
bygge/anlæg.
Alle steder har vi haft fokus på at vores elever har
mødt elever fra uddannelsesstederne. Elever som
for ganske kort tid siden også har været i en situation hvor de har skullet vælge fremtidig ungdomsuddannelse. Et valg som vores elever står overfor
”lige om lidt”.
Vores brobygningsprojekt har nået et ry, hvor eleverne fra gymnasierne meget gerne vil deltage,
også fordi at det kan indgå i deres uddannelse
og kan bruges som en del af deres CV, når de skal
søge job. Faktisk har der været elever på Htx der
har stået på venteliste for måske at kunne komme
ud til os og prøve sig selv af.
Vi tror på at vi på den måde kan ruste vores elever
endnu mere til at træffe gode valg. Dette kombineret med de sædvanlige aktiviteter som erhvervspraktik, SUK-festival, Brobygning på ungdomsuddannelserne m.m.
En ting er starte på en ungdomsuddannelse, hvor
det fremover i høj grad er karakteren der tæller.
Noget andet er at søge et job/fritidsjob, hvor man
i højere grad skal ”sælge sig selv”.
Derfor vil vi også gerne forberede vores elever på
den situation. Derfor har vi kontaktet en række lokale virksomheder, som har indvilget i at lave et
jobopslag til os. Disse jobs har eleverne så søgt /
skrevet ansøgninger til.
Jobbene har været meget forskellige.
Ungarbejder til Netto, køkkenhjælp til plejecenteret Blomstergården, ”lobbystjerne”(ungarbejder)

til Mc Donalds, alu-glarmester lærling til Skandi-Bo
i Ubby, smedelærling til Westrup A/S samt studentermedarbejder til Slagelse Bibliotek.
Ansøgningerne blev skrevet mandag og fredag
blev der til hvert job indkaldt 3 til samtale.
Til at afholde samtalerne kom der repræsentanter
fra hver virksomhed som holdt samtale i 15-20 minutter med hver elev. Og hvor var de alle sammen
seje, for samtalerne foregik foran resten af klassen!
Vi lægger meget vægt på, at det at opleve en (tre)
samtale situation ikke kun er for den enkelte, men
at alle skal have lejlighed til at overvære det.
Og alle steder oplevede vi en stor respekt for hinanden og der var meget stor ros fra virksomhederne, for at det kunne foregå så respektfuldt.
En ”vinder” af hvert job blev naturligvis kåret, men
vi håber at alle oplever sig som vinder på længere
sigt.
Vi er meget glade for at vi i dette jobsøgningsforløb, kan få lokale virksomheder med til at deltage
og bruge tid og energi på vores projekt. Det sætter
vi meget stor pris på og vil gerne forsætte dette
arbejde. Så tusinde tak til dette års virksomheder
- og vi gentager gerne. Men hvis ”nogen kender
nogen”, hører vi meget gerne fra jer, da vi gerne vil
variere udbuddet og typer af jobs.
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Mvh. udskolingsteamet.

Så kører gåbussen...
Gåbus er et koncept, som
skoler over hele landet bruger. I Gåbussen er man to
chauffører (ældre elever)
med et antal børn, som skal
følges i skole om morgenen.
Turen
På vores skole har vi to ruter; en fra Vejsgårdsparken
og en fra Vejsgårdstoften
(Undertegnede går fra Vejsgårdsparken). På Vejsgårdsparkens rute starter vi ved

børnehaven, og følger derefter børnene op ad Enghavevej. På ruten er der x antal
”stoppesteder”, så man ikke
behøver komme på ved første stop men kan sagtens
komme på hen ad vejen. Til
sidst når vi har været forbi
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alle stoppestederne og ankommet til destinationen
(skolen) lader vi børnene gå
ind.
Applikationen
Gåbus har en applikation
som vi har på vores devices.
Både forældre og chauffører har den. Vi bruger den
til at tjekke børnene ind
efterhånden, som de ved
stoppestederne hægter sig
på gåbussen og igen når
vi (gåbussen + passagerer)
ankommer til skolen. Når
vi bruger app’en ved skolen, får børnenes forældre
en besked om, at barnet er
ankommet til skolen. Forældrene kan også bruge applikationen, hvis deres børn
ikke skal med gåbussen. I
det tilfælde kan vi hverken
trykke, om de er stået på
bussen eller ankommet til
skolen.
Nana & Caroline 6.a

Fokus på fremtiden
Vemmelev skole har i uge 47 haft fokus på valg af uddannelse for udskolingen.
Af: Sofie Kristiansen og Viktor Oxbøll

Mandag d. 20/11 mødte udskolingen til en mere
speciel uge. Skolen havde i samarbejde med ZBC
(Selandia) nemlig fokus på de forskellige uddannelser. Mandagen gik med at skrive cv og jobansøgning - en ting som var nyt for mange. Hver klasse fik en virksomhed, hvorefter man skulle ansøge
hos denne virksomhed. Om fredagen blev de 3
bedste fra hver klasse udtaget til en fiktiv jobsamtale.
Johanne fra 7.b udtaler: Jeg synes det har været
meget lærerigt at lave et CV og jobansøgning, fordi
man så er forberedt på det, når man skal ud i det
virkelige liv og gøre det. ’’

opgaver, som fx en fremlæggelse - hvilket var anderledes, at skulle fremlægge i et fag man aldrig
havde haft før. Eleverne var ude på forskellige uddannelser. I dette tilfælde besøgte de kokkeskolen
og en smed. Alt dette for at opnå en bredere forståelse af, hvad de forskellige uddannelser gik ud
på.
Fredagen forløb med jobsamtaler, hvilket nok er
grænseoverskridende for mange. Den ansvarlige
for den virksomhed, man havde skrevet til, udvalgte de 3 bedste fra hver klasse til en fiktiv jobsamtale, hvorefter den bedste fra hver klasse blev kåret
som vinder.
Målet med denne uge var simpelthen at give eleverne et bredt indtryk af hvilke uddannelsesmuligheder, der er. Lærerne synes en uge som denne er
meget vigtig. Vi spurgte læreren Kai om hans holdning til en uge som denne.
Kai forklarer: ’’Jeg synes, det er rigtig vigtigt og der
har været positiv feedback. Målet med denne uge, er
at give så mange muligheder for at vælge uddannelse efter 9 klasse’’.

Hver morgen mødtes eleverne nede i festsalen,
hvor de fik informationer om dagens program, og
viden om uddannelserne. Eleverne havde i løbet
af ugen været ude og prøve forskellige uddannelser for at få en bredere viden. Der har også været
gymnasie elever ude fra de forskellige uddannelser og undervist i nogle af deres fag. Eleverne fra
gymnasiet skulle give et indblik i deres hverdag,
og undervisning som gymnasieelev. De kørte
forskellige forløb, hvor man bl. a. mødte fag som Fredagen blev rundet af med høvdingebold oppe i
kulturforståelse, psykologi, international markeds- hallen, efter en anderledes, spændende og lærerig
føring og afsætning. Ting som er meget uvante for uge.
udskolingseleverne. De inddrog de yngre elever i
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I forbindelse med et tema om reformationen, har 6.a været en tur
i Kalundborg for at høre nærmere
om gråbrødrenes udfordringer for
500 år siden, hvor de som konsekvens af indførelsen af den protestantiske kirke blev bedt om sælge
alle deres ejendele og skille sig af
med deres samling af relikvier. Første stop var Vor Frue kirke, hvor vi
mødte kannikken Melchior Jensen.

Du må tro om Melchior !
I kirken hørte vi om hvilke problemer han havde. Desuden sang vi
nogle latinske strofer. Derpå gik turen til Kalundborg Museum, hvor
hørte om lægeplanter og smagte på nogle af dem. Til sidst blev
vi kørt til Raklev Kirke, Danmarks
første protestantiske kirke, hvor vi
skulle på jagt efter nogle relikvier troede vi - men det viste sig desværre ikke at være rigtigt.
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First LEGO League 2017

Igen i år har vi haft et valghold med i denne forsknings- og robotkonkurrence.
Årets tema var:

Det handler om at: forske, formidle og samarbejde
samt arbejde med robotteknologi.
De 11 drenge fra 7. og 8. klasse har arbejdet intensivt i 8 uger, efter at robotbanen blev frigivet, med
at tænke kreativt. Det handler om at bygge en robot der selvstændigt kan løse en række forskelligartede udfordringer: Skubbe, løfte, fjerne, placere,
flytte m.m., samtidig med at den skal finde rundt
til de rigtige steder på banen og udføre det.
De to foregående år har valgholdet haft svingende
succes på banen, så fokus var i år at robotten skulle
arbejde stabilt og simpelt. Og det gik rigtig godt i
de indledende runder og havde takterne fortsat,
var der potentiale til finalen, men et kiks i kvartfinalen, betød en plads som nr. 8 af 17, så absolut

godkendt.
Forskningsprojektet var en ide om at udnytte bølgeenergi i kystområder, kombineret med badebroer.
Præsentationen af projektet gik rigtig flot, selvom
holdet var presset af et begrænset antal timer afsat til arbejdet (3 lektioner om ugen i 8 uger). De
var ros fra dommerne til ideen, men de savnede
at det var mere gennemarbejdet. Jeg synes at holdets præsentationer var gode og holdet viste god
holdånd.
Desværre rakte det ikke til nogen priser denne
gang, men jeg håber meget på at nogle af drengene har mod på at deltage igen til efteråret - og
gerne at der også er nogle piger der vil med.
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Skolekoncerter for enhver smag...
Via nogle spændende musikoplevelser stifter eleverne på Vemmelev Skole igen i dette skoleår bekendtskab med nye musikgenrer.

Michael Domfeh - hæsblæsende trom- Box Office...
meshow på Slagelse Badeanstalt
Beatbox og jazzduet - og opskriften er helt enOver det meste af Afrika er historiefortællinger traditionelt mundtligt overleveret fra generation til generation. Dette er en af grundene til at sang og dans
har været så vigtig for at formidle kultur og baggrund.
Dansen bruges ved næsten alle sociale, kulturelle eller
religiøse begivenheder. Somme tider fortæller de et
folks historie og andre gange giver de moralske ”instruktioner” om hvordan man skal leve et godt og harmonisk liv.
Michael Kwabena Domfeh har studeret og optrådt med danse fra
de fleste hjørner af det afrikanske
kontinent.
Han blander sin afrikanske danseuddannelse med inspiration fra
vestlig dans, hiphop og sågar breakdance.
Oprindeligt optrådte Michael
Domfeh med de mange traditionelle danse fra det kulturelt rige
Ghana.

kel: 2 mikrofoner, 2 klarinetter, 2 loopstationer!
De to musikere i Box Office kendte jazzen ud
og ind, før de tilføjede beatbox som en ny musikalsk ingrediens. Resultatet var eksplosivt:
Allerede året efter duoen blev dannet, vandt
de det franske Beat Box Team mesterskab! Siden har de to toptrimmede musikere spillet
hundredvis af koncerter for børn og unge.

Video om Madkampsbesøg...

I forbindelse med Timm Vladimir og hans
Madkampsvenner besøgte Vemmelev Skole
blev der lavet en lille stump film.
På en interessant og sjov måde giver filmen et
godt indtryk af hvordan Timm Vladimir formår
at skabe en rigtig god stemning i køkkenet,
hvor eleverne er i gang med at sylte løg og
smage på krydderier.
Filmen kan ses på Madkampens Facebookside
ved at klikke på linket (filmrullen) til højre.
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Projekt Edison...

Sjov og klovnerier

”Projekt Edison er en sjov og lærerig opfinderkonkurrence for
elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovativ
læringsproces.
Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for
elever i 6. og 7. klasse. Under et
længere forløb vil eleverne stifte
bekendtskab med koncept- og
produktudvikling i både teori og
praksis. Målet er, at hver gruppe
fremstiller et produkt, hvilket de
senere skal fremvise på en større
messe.
Formålet med Edison er at give
eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og
muligvis vække en interesse for
entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed
for at arbejde selvstændigt samt
udfolde sig kreativt.”
Sådan stod der i materialet vi
modtog fra Antvorskov Skole,
som sidste år var med i projektet. Og da vi i udskolingen også
skal arbejde med innovation, var
det nærliggende at ”kaste vores
to 7.klasser ud på dybt vand”. Så
vi valgte at den anderledes uge i
uge 38, skulle sættes i innovationens tegn.
Selv for mange af os voksne er
innovation et vanskeligt begreb,
så hvordan skal vi så få 7.klasserne til at ”tænke ud af boksen” - og finde på noget der ikke
er fundet på før. Årets tema var
”VAND” og det er et utroligt stort
emne. Men i løbet af ugen var
eleverne igennem et ”idemylder”, sorterede i ideerne, valgte
ud og koncentrerede sig om et
lille hjørne. Der var mange kreative ideer omkring opsamling af
regnvand, metoder til rensning
af vand. Men også sikre badevinger til brug ved udspring og

en lille affaldsindsamler der selv
sejler rundt i havnen og andre
ideer.
Det var ikke bare det at finde på
- men det at fortælle og formidle
ideen, er også en stor del af projektet.
Ideerne skulle formidles på en
stor ”messe” i Antvorskovhallen,
hvor tre forskellige dommerhold
kom rundt til alle standene. Vi
havde valgt at fordele eleverne i
hold på tre, på tværs af klasserne,
med udgangspunkt i elevernes
egen vurdering af deres stærke
og svage sider. Grundlæggende
kom der gode grupper ud af det,
men selvfølgelig udfordrer det.
Inden messen i Antvorskovhallen, fik grupperne lejlighed til at
øve sig ved at præsentere deres
stande for 6. årgang (som vi tænker nok skal være med til næste
år).
På selve messen gik det fint og
vi havde et hold der blev kåret
blandt de 6 bedste der gik videre
til landsfinalen i Fredericia - super flot gået.
De har været i Fredericia - sammen med 7000 andre !! - deltagere fra folkeskoler til universiteterne. Der blev præsenteret
projekter i mange forskellige
konkurrencer. Vores tre elever
havde en lang men spændende
dag - men desværre ikke nogen
priser med hjem.
Vi lærere har nydt at se hvordan
”idetomme elevhoveder” kan
udvikle sig til at komme med
spændende forslag og tanker og bearbejde dem til virkelige
muligheder.
7. klasseteamet.
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Ulven kommer...

Brandalarmerne på Vemmelev Skole har i et stykke tid været meget drillesyge og har ringet fuldstændig
umotiveret både i og uden for skoletiden. Der er i øjeblikket ved at blive taget hånd om problemet, men
indtil eksperterne har fundet fejlen, må vi, når brandalarmen lyder affinde os med, at der ikke er andet
at gøre, end at begive os hurtigt ud i gården og gøre mandtal, lige meget om det blæser eller regner.

Vinder en lagkage...

Torsdag d. 14. september afvikledes årets SUK-Festival,
Slagelse Uddannelse og Karriere-Festival.
SUK-Festival er et mix mellem en uddannelses- og karriere-messe og en festival. Derfor var der masser af boder, hvor de unge kunne hente inspiration til de vigtige studievalg.
Flere steder kunne man også deltage i konkurrencer og sørme om ikke William fra 8.b var så heldig at vinde
en lagkage !

Regntid

En overbelastet kloak var årsag til en kæmpe vandpyt.
Det gav nye udfoldelsesmuligheder i frikvartererne - og
nogle billige grin

Et andet sted på skolen, har det været nødvendigt at udskifte et kloakrør, som var læk. Som det fremgår
af billedet var det en pladret affære
- men alligevel så tilpas interessant
at en hel flok børn har taget plads
på første række inde i varmen for at
følge med i begivenhederne.

18

Populær opvarmning

Musikken lyder nærmest som
en direkte reportage fra en
hønsegård og bevægelserne ligner kyllinger, der basker
med vingerne - men det sjovt
og der er høj puls og aktivitet,
når 6. årgang tager fat.

Fordybelsesuge med robotkørsel...
4. årgang fik i fordybelsesugen
mulighed for at indvie skolens nye
programmerbare robotter, hvilket
der kom nogle fornøjelige timer ud
af. Robotterne skulle forestille små biler
og programmeres til at køre på en vej. Undervejs skulle robotten løse forskellige opgaver. F. eks skulle
robotten kunne køre frem og holde foran et fodgængerfelt.
En anden opgave var at bakke ind på en parkeringsplads
mens en tredje opgave bestod
i at køre frem, dreje til højre og
fortsætte ned ad vejen. Det lyder måske meget nemt, men det er virkelig
noget der både kræver noget tålmodighed og omhyggelighed. For at
komme i mål med opgaverne, skulle man hver gang opmåle, hvor langt
robotten skulle køre og programmere robotten via en ipad. Selv om man
gjorde et godt forarbejde var der hver gang brug for at lave finjusteringer.
Desværre viste det sig at robotterne var meget følsomme for om gulvet
var lidt ujævnt eller om der lå snavs på gulvet. Dette betød at robotten
nogen gange kom i mål på en gal programmering og omvendt.

Hvad gør man i en nødsituation ?

Mens nogle programmerede robotter arbejde andre med førstehjælp. En af de problemstillinger 4. årgangseleverne arbejdede
med var, hvilke råd man skulle følge i forskellige nødsituationer.
Det kom der både mange fine plakater ud af ligesom der blev
vist forskellige dramatiserede episoder, hvor aktørerne
fint demonstrerede
i hvilken rækkefølge
den nødvendige førstehjælp skulle ydes.

Afsked med to gæve gutter

Torsdag d. 30. november var sidste
arbejdsdag for pedellerne Stig og
Tony. Begge har valgt at trække sig
tilbage fra arbejdsmarkedet. I den

forbindelse havde elevrådet samlet ind til en gave, som blev overrakt ved en komsammen i personalestuen, hvor der blev serveret
sandwich m.m. ”Værd at vide” ønsker også begge et godt otium.
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