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Da ”Værd at vide” kiggede skolepatruljen over skulderen en tid morgen, var det der sprang i øjnene, den gode
kommunikation der var patruljanterne imellem. Bemærk, at mens Silas stopper bilen, der nærmer sig fodgængerfeltet, så holder Andreas øje med at de gående kommer sikkert over fodgængerfeltet. Forinden havde de to drenge
aftalt at åbne fodgængerfeltet og nærmest synkront gået ud på kørebanen for at spærre for bilisterne. Præcis den
slags samarbejde, som drengene udfører er det, der kendetegner skolepatruljen på Vemmelev Skole, og som Region Sjælland har bemærket ved at nominere skolepatruljen på Vemmelev skole til ”årets skolepatrulje”.
På baggrund af i alt 5400 indstillinger på landsplan er fem skolepatruljer, en i hver region, nomineret
til titlen »Årets skolepatrulje«.
I vores region er det Vemmelev
Skole, der er nomineret til titlen,

hvilket betyder, at skolen på et
tidspunktfår overrakt 5.000 kroner
af Rådet for Sikker Trafk og LB Forsikring, som står bag kåringen.
Hvilken skole, der løber med titlen »Årets Skolepatrulje« afsløres i
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uge 19. Med titlen følger en fest for
hele skolen til en værdi af 25.000
kr., så det bliver rigtig spændende
at følge om vi vinder nomineringen.
Læs mere inde i bladet...

Lær at bruge biblioteket

Vemmelev Skole på Facebook

I lighed med så mange andre skoler er Vemmelev Skole nu også på Facebook. På denne
måde får skolens brugere - ikke mindst forældrene en mulighed for at se over skulderen, når
aktuelle hændelser sendes ud i skyen.
Klik på link
for at se nærmere...

Når man bor i Vemmelev ligger det måske ikke lige
for at besøge et Slagelse Bibliotekerne på grund
af den fysiske afstand der er, hvad enten man vil
bruge Slagelse-, Korsør- eller Skælskør Bibliotek.
Hvad gør man så, hvis man gerne vil låne de nyeste bøger ?
Kan man overhovedet få bragt bøgerne til Vemmelev ? Ja disse spørgsmål og mange fere var
det mellemtrinseleverne fk svar på, da en repræsentant fra Slagelse Bibliotekerne var på besøg
og introducerede til biblioteket og hvordan man
søger efter materialer til brug i forbindelse med
skoleopgaver.
Der blev også kigget på bibliotekets hjemmeside
og de mange muligheder og tilbud, som kan fndes der.
Desuden blev der gjort reklame for nogle af de
nye og alderssvarende bøger, som kunne være
værd at læse.
Endelig fk eleverne mulighed for at få lavet sig et
lånerkort. Det var der rigtig mange, der benyttede
sig af.
Så nu er det bare med at komme i gang med at
låne og læse!
Når man via sms eller email får at vide, at en reserveret bog er kommet, kan den hentes i Brugsen.

Fortjent anerkendelse

Skolepatruljen virkelig har gjort en forskel på
skolen.
- Foruden at være præcise og meget pligtopfyldende er skolepatruljen på Vemmelev Skole
også kendetegnet ved at tage deres opgave
som trafkambassadører meget alvorligt. Skolepatruljen har sammen med elevrådet, blandt
andet stået for en kampagne der skulle få forældrene til at opføre sig mere eksemplarisk
i forbindelse med afevering af børn i bil om
morgenen. Resultatet har været, at der ikke er
den samme tumult om morgenen som det var
tilfældet før. Æren for det skal klart gives til skolepatruljen, fortæller Emil Krapper.
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Vandrenisser og vandrepokaler...

På Vemmelev Skole har
der i mange år været
tradition for at sidste
fredag i november var
reserveret til en slags
klassedag, hvor hver
klasse kunne gøre klar
til julemåneden. Typisk
har man hentet juletræ
i skoven, pyntet træet og klasseværelset

og hygget sig med lidt
hjemmelavet julebag
eller æbleskiver. I år er
der føjet endnu et gøremål til dagen. Hver klasse skulle nemlig pynte
døren til klasseværelset, så når man gik ned
ad gangene ikke kunne
undgå at blive mødt af
fotte julepyntede døre.
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Denne opgave blev
uanset alder løst med
et fantastisk engagement og med en række
superfotte døre som
resultat.
Måske skyldtes det høje
engagement, at der i
såvel indskolingen som
på mellemtrinnet og i
udskolingen var sat en

konkurrence for fotteste dør i spil. De to elevrådsformænd udgjorde
sammen med skoleleder Emil den dommerkomite, som skulle bedømme dørene.
fortsættes næste side...

Ved morgensangen mandagen efter
var hele skolen samlet. Efter at 5.a
havde givet et musiknummer, blev
det ofentliggjort, hvilke klasser, der
havde dommerne syntes havde lavet
de fotteste døre.
I indskolingen blev det …, på mellemtrinnet blev det … og i udskolingen
blev det. Hver af de nævnte klasser
fk af elevrådsformand Bastian overrakt en vandrenisse, som i december
kunne stå og pryde klasseværelset.
December betyder også Luciadag.
Med skiftende Luciabrude stod 5. år-

gang for som sædvanligt for årets
Luciaoptog. Der var godt fyldt op på
gangene af såvel elever som forældre og bedsteforældre, der tydeligvis kunne lide det stemningsfulde
optog.
En sidste juletradition ud over kirkegang og krybbespil, som bliver
holdt i hævd er julestævnet i hallen
for mellemtrin og udskoling samt
julehyggedagen for indskolingen,
hvor der både var plads til en god
julehistorie samt dans om juletræet.
I hallen blev der spillet fodbold for
fuld udblæsning. I modsætning til
tidligere stævner, hvor de vindende
hold som regel blev belønnet med
godteposer, var der i år indkøbt pokaler til vinderne. Meningen er at
pokalerne kan stå i klasseværelset,
indtil næste sportsstævne, hvor de
så bliver sat i spil igen..
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Science dag...
5b har tidligere på året deltaget i ”Engineering
Day”. Her lærte vi, hvordan de fattigste børn i Brasiliens hovedstad bor. Mange millioner børn og
voksne bor i slumområder, som hedder favelaer.
Husene er ofte dårlige og utætte, fordi der ikke er
råd til at bygge af ordentlige materialer. Vi skulle
lege ingeniører og komme med ideer til, hvordan
husene kunne bygges af billige og bæredygtige
materialer.
Som et resultat af vores arbejde blev vi udtrukket til at få et sienceshow på Danmarks Tekniske
Universitet.

ket beholder). Vi fk også lov til at ”holde” fydende nitrogen. Det hedder også tøris og kan blev
ca -70 grader.
Dagen sluttede med en tur i Planetariet. Her så vi
en flm om ”Liv i rummet”. Det var opvarmning til
vores næste emne i N/T, hvor vi skal lære om solsystemet og universet. Det var også en sjov oplevelse, selv om man blev lidt svimmel af at kigge
op i luftet, hvor flmen kørte rundt. Til gengæld
havde vi fået lov til at få lommepenge med, så vi
måtte snolde for 50 kr. Det var en rigtig god dag
og vi vil gerne af sted igen.
Engineering Day er dagen, hvor elever skal
være ingeniører for en dag og udvikle løsninger
på konkrete problemer. De skal designe, bygge
og konstruere og derigennem få en fornemmelse af, hvad naturfag bruges til i det virkelige
liv. Formålet er, at fere unge får en naturvidenskabelig nysgerrighed og på sigt søger mod de
tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser.

Derfor var vi mandag i uge 6 en tur i København.
Det blev en lang men god dag med naturfagligt
indhold. Vi tog toget frem og tilbage, det var rigtig hyggeligt, fordi vi selv måtte bestemme pladser, bare vi blev samlet. Vi prøvede også at køre i
S-tog. Det var der mange, som ikke havde prøvet
før. Vi skulle med bybussen ud til DTU - det skulle
mange andre også. Selv om vi stod på ”sild i en
tønde” kunne vi ikke være i den samme bus og
pludselig var vi blevet delt i to grupper. Vi fandt
sammen igen og kunne grine lidt af den oplevelse.
Ude på universitet fk vi en stor oplevelse. To studerende ”tegnede og fortalte” om væsker og pulvere med mærkelige navne. Når det blev blandet
sammen i rette mængder, skete der ting og sager. Der var brag og lysglimt i forskellige farver.
For eksempel så vi hjemmelavede raketter og
bomber der eksploderede (ganske vist i en luk-
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Livets cirkel - kristendom i praksis
E-klassen på besøg hos Sanne, præsten i Vemmelev Kirke og hos Heidi, Korsør Ligkistemagasin.
Undervisning i praksis giver så
god mening, når formidleren er
god. Præsten Sanne i Vemmelev,
Heidi ”bedemand” i Korsør samt
Henrik, gartner på Korsør Kirkegård, har givet nogle fantastiske

lerne omkring det imens.
Bedemand Heidi Nielsen fra
Korsør Ligkistemagasin havde
inden fortalt om at arbejde med
de døde. Der blev fortalt om,
hvordan en særlig båre med larvefødder bruges, når de skal op/
ned ad trapper, men også om
hvordan en krop reagerer med
fx stivhed og andre reaktioner,
når alt stopper. Heidi har prøvet
lidt af hvert, og hun gav et godt
indblik i bedemandens arbejde,
uanset om den døde er barn, ældre der er ”sovet stille ind” eller
voldsomme ting, der har forårsaget dødsfaldet.
Heidi viste meget fotte urner af
forskellige materialer. Et samarbejde med lokale kunstnere gør

timer med viden om ”livets cirkler”, ritualer og praktik omkring
liv og død.
I kirken blev der holdt ”dåb” for
en dukke, hvor Louise blev ”gudmor”, Victoria blev ”gift” med pædagogen Mads, mens Loke S. var

Ritualet - jordpåkastelse
3 håndfulde jord svarer til 3 håndfulde vand (dåben) og betyder: Gud
siger ”dig og mig”.
Jorden kan komme fra alle steder,
skal være lidt løst og tørt i det.
Hele navnet på den døde siges, der
”kastes” jord på kisten:
1: gang: Af jord er du kommet
2. gang: Til jord skal du blive
3. gang: Af jorden skal du genopstå
- sidste siges med et let smil i stemmen, det er glædeligt at genopstå.
Fadervor bedes
Velsignelsen lyses
Oftest bærer 6 mennesker kisten ud,
men den kan også blive stående.
Præsten fortalte at faget bruges
symbolsk:
Flaget er på halv ved dødsfald og i
starten af bisættelse/begravelse.
Efter jordpåkastelsen hejses faget til
tops - ”det er festligt”, livet er stærkere end døden. Døden vinder aldrig,
fordi Gud er stærkere end døden,
han lover os mere efter døden.
Når et menneske skal begraves på
kirkegården i Korsør graves et hul,
som er 1,50 cm dybt - 2 mand graver
i 3 timer pr. hul.
Kvinderne begraves mod vandet,
mens mændene vender mod land.

Ordenes betydning
Begravelse: kisten med den døde
sænkes ned i hullet i jorden.
Bisættelse: kisten med den døde
brændes.
Urnen kan sænkes i jorden eller i havet, hvilket er meget populært.

det muligt at få det motiv malet på urnen, som man ønsker,
”forlover” og læreren blev præst fx fsk, mønster, hav og strand for en stund iklædt præstekjole eller man kan få malet sin kiste,
og pibekrave. Mere alvorligt var som Heidi har valgt. Det blev
emnet begravelse og bisættelse, også til et besøg hos kapellet i
hvor præsten så fnt brugte en Korsør, hvor der faktisk stod en
hvid skoæske som ”kiste” lagde kiste klar til bisættelse.
plastikblomster på, lavede jord- Gartneren Henrik fortalte lidt
påkastelse og forklarede ritua- omkring begravelser/bisættelser,
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hvordan de arbejder med maskiner og praktisk udfører gravning
og pasning af kirkegården. Som
en ekstra oplevelse tilbød han
eleverne at prøve gravkoen - og
det var bare en herlig ting.

Rytmisk dag...

Tirsdag d. 20. november var 5. synkront og taktfuldt tromme- med højt humør gået til makroårgang til rytmisk dag på Bag- lyd, som var værd at lytte til. På nerne. Hele arrangementet blev
gesensskolen - et arrangement et andet værksted blev eleversom både udfordrede eleverne
motorisk og musikalsk.
Fordelt på hold, som blev blandet med elever fra de andre deltagende skoler, besøgte vores
elever i løbet af dagen fre forskellige værksteder med hver
deres temaer. På et værksted
skulle eleverne spille tromme

afsluttet med en fælles opvisne sat til at spille Kim Larsens ning, hvor hvert værksteds sid“Midt om natten”. Flere elever ste hold demonstrerede, hvad
havde ingen forudsætninger for de havde lært. Alt i alt en rigtig
at spille - og alligevel lykkedes god dag.
det at få et orkester ud af det,
som uden problemer spillede
og sang sig gennem melodi og
tekst.
Endelig var der to bevægelsespå bunden af nogle store pla- værksteder - et hvor man skulle
stikbaljer - det man kalder stomp. øve en rytmisk serie og et hvor
I starten var det eget være larm - man skulle afprøve sine evner
men det lykkedes faktisk på kort inden for linedance. Især i det
tid at forvandle larmen til noget sidstnævnte værksted blev der
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Skolevalg 2019...

Søndag d. 13. januar udskrev Lars Løkke Rasmussen skolevalg i hele landet.
Skolevalget løb af stablen over resten
af januar måned og hele landets 8. og
9. klasser kunne arbejde med mange
forskellige emner lige fra aktiv dødshjælp over dyreværnspoliti, til højere
afgifter på cigaretter og mange, mange fere.
Formålet med skolevalget er først og
fremmest at gøre unge mennesker
mere vidende om deres egen rolle i det
danske demokrati, men også at give
dem mulighed for at opdage, at politik
ikke er helt så støvet endda, når man
når ned i indholdet.
Rigtigt mange elever tog mærkesager-

tre ungdomspolitikere fk masser af mulighed for at fortælle,
hvad netop deres parti står for.
Den 31. januar var der så valg og alle eleverne fk mulighed
for at afgive deres stemme i en næsten autentisk valgsituation.
Valgresultatet kan ses nedenfor og jeg kan fortælle, at Venstre vandt en ganske solid sejr blandt Vemmelevs elever, nøjagtig som de plejer at gøre det, når vi afholder skolevalg.
Vi gentager forhåbentlig succesen om 2 år, når der er skolevalg igen.
Flemming

Vemmelev Skole

ne til sig, så man må sige at det lykkedes ganske godt.
Mange er eleverne i 8. og 9. klasserne
på Vemmelev skole blev ret engagerede i forløbet og de fk diskuteret en
hel del. Ikke mindst, da vi fk besøg af
tre ungdomspolitikere, som afholdt en
paneldebat på scenen, hvor de diskuterede nogle af de mange emner.
Publikums spørgelyst var stor og de

Landsresultat

Kilde: skolevalg.
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Kidsvolley...
I år har elever fra 2. - 7. årgang deltaget har deltaget i
den indledende runde i af i Dansk Skoleidræt og Volleyball Danmarks Kidsvolleystævner - et kæmpe stævne, hvor omkring 35 000 elever i 2017/2018 deltog på
landsplan.
De lokale stævner foregik på forskellige dage i en af
Korsørhallerne. Alle hold havde trænet godt hjemmefra. Alligevel var det generelle billede at de feste hold

Kidsvolley

• er idræt skabt på børnenes præmisser!
• er idræt med garanti for sved på panden
og masser af sjov!
• er idræt der altid har et niveau, der passer til barnets alder og udvikling!

Kidsvolley er spillet med knald på, som kan
spilles af alle i klub, skole, SFO, på græsplanen osv. Det kræver bare en bold og et net.

havde en famlende start, hvorefter holdene blev bedre
og bedre efterhånden som man fk nogle fere kampe.
Efter et særlig pointsystem kunne der til sidst kåres en
vinder af stævnet.
De feste hold fra Vemmelev Skole fk sekundære placeringer, dog ikke 2.b, som efter fot spil på fornemmeste vis vandt stævnet for 2. klasse, mens 2.a blev
nummer to.

Spillet udvikler sig fra ”ren” bevægelse, til
kaste- og gribebevægelser, til volleyballkast og -slag og frem til det færdige volleyballspil.
• Level 0, 1 og 2 bygger på rotationsprincippet og er målrettet mod de 6
- 9-årige
• Level 3 indeholder alle volleyball-slagene, men det er tilladt at gribe bolden anden gang. Spillet udvikler den
taktiske forståelse af volley
• Level 4 er det, som vi tidligere kendte
som minivolley
Kilde: volleyball.dk
Da både nummer 1 og 2 fra det indledende
stævne kvalifcerer sig til kredsfnalestævnet,
som afvikles på Nymarkskolen i Slagelse den
24. maj venter der 2. klasserne nye kidsvolleyoplevelser.
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Grænser - temaet i uge sex...

dybelsesuge
For

Uge sex
j

FAKTA
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SEX

I uge 6 - ugen lige før vinterferien har der i mange år ligget en fordybelsesuge. Hvad klasserne hver især fordyber sig i er ret forskelligt afhængig af, om man går i indskolingen, på
mellemtrinnet eller i udskolingen.
UGE
Ofte er ugen brugt til at indfri nogle af de forpligtigelser, der er i
forhold til de timeløse fag som f.eks. færdsel, førstehjælp samt sundheds-, pubertets og seksualundervisning.
I forhold til sidstnævnte forholder det sig meget belejligt sådan, at
Sex og Samfund i netop denne uge afvikler en landsdækkende kam- Siden 2008 har Sex & Samfund
pagne og via sin undervisningspotal tilbyder gratis undervisnings- tilbudt alle landets skoler at
forløb og aktiviteter til deltage i undervisningskamsundheds- og seksualun- pagnen Uge Sex. Kampagnen
dervisning i grundskolen. har til formål at bidrage med
I dette års uge sex tema, inspiration og nye alders- og
“Grænser” blev der stil- tidssvarende
undervisningslet skarpt på grænser og materialer til den obligatoriske
gensidig respekt i forhold seksualundervisning til alle trin
til køn, krop og seksuali- i grundskolen.
tet. Med udgangspunkt i Hvert år tager kampagnen et
spørgsmål som “Hvor går nyt tema op, der ruster børn og
min grænse?” og “Hvor- unge til at håndtere dilemmaer
dan mærker jeg andres?” og muligheder relateret til unblev der zoomet ind og ges hverdag og trivsel.
på, hvordan man udvikler I 2018 deltog knap 500.000 elekompetencer til at mærke ver i Uge Sex, hvor de arbejdede
egne og andres grænser og respektere dem.
med temaet #Krop.
På ferde årgang blev invitationen om at arbejde med grænser modKilde: Uge sex
taget og kombineret med forløb om kroppens udvikling i forbindelse med pubertet. Sex og samfunds oplæg, forskellige relevante flmklip og cases gav anledning til
mange gode diskussioner, som alle ledte til at eleverne kunne identifcere situationer, hvor nogle viste
grænseoverskridende adfærd og efterfølgende kom med gode bud på, hvad og hvordan man selv kunne gøre for at cirkulere uden om lignende situationer.
Om tirsdagen blev eleverne udsat for forskellige yogaøvelser, som havde til formål åbne elevers øjne
for nye øvelser end dem man normalt laver i forbindelse med sport, ligesom eleverne blev udfordret på
deres egen kropsbeherskelse.

Opdateret beplantning Kysseklar...

I løbet af efterårs- og vintersæsonen har et gartnerfrma ryddet krattet foran vinduerne på mellemtrinsgangen. Det gamle og noget vildtvoksende buskads med torne er nu blevet erstattet af en
ny og mere tidsvarende beplantning, som ikke vil
punktere fodboldene, som så fittigt bliver brugt i
frikvartererne. Vi håber, at buskene får lov at stå i
fred. I samme periode er der blevet rettet op på fiserne, som nu er i vatter, så skolegårdsmiljøet i den
store gård er blevet pænt og overskueligt.
På det seneste har gartnerfrmaet været på spil igen.
Således er træer og buske, som vender ud mod landevejen blev beskåret, så den samlede beplantning
nu fremstår veltrimmet.

dybelsesuge
For

Uge sex
j

På 7. årgang har man i uge sex arbejdet med
novellen “Kysseklar”. Novellen er skrevet af
forfatter Sofe Boysen.
Sidder man og får lyst til at læse novellen kan
den downloades på følgende link: https://
www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/opgave/824-kysseklar.
Efter eleverne havde læst novellen stillede
forfatteren via et videooplæg en meddigtningsopgave til eleverne, hvor udfordringen
bestod i at lave en slutning på historien - en
slutning som vel at mærke skulle demonstrere en forståelse af følelsesmæssige dilemmaer
i relationer.

Der var frit valg i forhold til i hvilken genre
man angribe slutningen. Mange valgte at blot
at skrive videre på novellen, mens Caroline og
Alberte fra 7.b valgte at bruge tegneseriegenren.
Via Skoletube og programmet Pixton-Comic
begav de sig ind i en verden, som både rummede nogle muligheder, men også nogle begrænsninger.
Det var smart, når man valgte personer, for de
så ens ud på hvert billede, men til gengæld
kunne personerne ikke udføre alt det, man vil
have dem til - f.eks. at kysse.
På de følgende sider, kan du læse pigernes
slutning på novellen.
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Kysseklar slutning...
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fortsættes næste side...
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Forskellige gøremål i uge 6...
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Mens man på mange årgange arbejde
med i uge sex arbejdede med temaet
grænser, så har eleverne på 2.årgang
har i fordybelsesugen fornøjet sig med
at programmere Lego, men eleverne
på 6. årgang dels har lavet projektarbejde, dels har øvet sig til den lokale
runde i SMOP.

Minipizza på egne fammer

Først høvles der mindre brændestykker
ved hjælp af en dolk.
Derefter bygges et lille bål-tårn af stykkerne.
Birkebark kradses i overfaden, der øves
med strygestål - og så er der fammer til
bålet og lækre mini-pizzaer kan laves med
pitabrød, pizzasovs, skinke og ost.

Bevægelse i undervisningen...
I vintersæsonen synes det ikke altid lige nemt, at kunne
komme ud i det fri for at indfri kravene om bevægelse i
undervisningen. Heldigvis fndes der meget netbaseret
hjælp at hente til nogle indendørsaktiviteter. F.eks. kan
man via Dansk Skoleidræt få adgang til utallige brain
breaks, ligesom man på YouTube kan fnde en lang række Just dance sekvenser. Ligegyldig hvad man vælger,
bidrager til en sjov og udfordrende bevægelsesaktivitet.
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Fastelavn er mit navn...

På Vemmelev Skole er der tradition for at
fastelavn er en festdag.
I indskolingen fejredes dagen med at
børnene mødte op i de fotteste udklædninger, hvorefter man samledes i festsalen til sang og ballade. Balladen bestod
blandt andet i at hver klasse på skift under ledsagelse af musik og sang optrådte
for hinanden med dans, akrobatik eller
lignende. Senere på dagen var der tøndeslagning, for der blev kåret kattedronninger og kattekonger.
På mellemtrinnet og i udskolingen gik
man anderledes til vaferne. De deltog
nemlig i et sportsstævne i hallen. I år var
der hockey/foorball på menuen. Holdene skulle spille en del kampe, så der for at
kunne fordrive tiden mellem kampene,
var der arrangeret ”spillebule” i cafeteriet.
Det var der mange elever, der benyttede
sig af - og det bidrog til god stemning og
lidt mere ro i hallen. Med 7 spillede kampe i bagagen kunne stævnevinderne på
henholdsvis 4.-5. årgang, 6.-7. årgang og
8.-9. årgang fortjent hæve pokalerne efter kæmpet sig gennem puljespil, semifnale og fnale.
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Masser af vindere...

Ellers har vi afholdt vores lokale
sportsstævner til jul og fastelavn,
hvor der også blev kåret vindere.
På bilederne nedenfor, kan ses
vinderne af julefodboldturnerin5.a har været til svømmestævne gen.
i Korsør Svømmehal og vi vandt Et andet sted i bladet kan vinefter et tæt opgør. Vi vandt kun derne af fastelavnshockey ses.
med cirka 4 point mere end den Der blev ved begge stævne kåtætteste konkurrent, Broskolen. ret vindere på 4.-5. årgang, 6.-7.
Vi var allesammen meget glade årgang og 8.-9. årgang.
for at skulle af sted, og vi blev
endnu gladere, da vi hørte, vi
havde vundet. På vejen fejrede
vi, at vi havde vundet. Da vi kom
tilbage til skolen, fk vi en velfortjent pause.
Der var mange forskellige discipliner, nogle af dem var:
Frøen, hop over fodhest, bådfor oplæsning bliver der begået bygning og rapelling.
fotte præstationer. Således var Bådbygning var en af de mange
det på Korsør Bibliotek Billie fra discipliner). Det gjaldt om at sta6.a, der som en af de to vindere i ble redningsplader oven på en
semifnalen i SMOP, kvalifcerede stor plade og se, hvem der stasig til fnalen. Denne fnder sted i blede fest.
Præmien var en tur til Korsør
Slagelse den 12 april.
6. årgang har været til foorball- Svømmehal - endnu en tur med
stævne i Dalmosehallen, hvor et vand, og en god tur mere for
drengehold fra Vemmelev løb klassen. 5.a ser meget frem til tumed førstepladsen.
ren, som endnu ikke er planlagt.
Elever og klasser fra Vemmelev
Skole siden udgivelsen af de
sidste skoleblad gjort sig positivt bemærket i rigtig mange
sammenhænge både lokalt og
ude af huset. Typisk fordi skolens elever har deltaget i nogle
sportsstævner, men også inden

Cilas, Alexander, Oskar, Sara og
Malte, som har været med 5.
årgang til Søslaget har lavet følgende reportage:
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Solstormen - en hvert teenagers mareridt
9. årgang har brugt novelleskrivning i naturfag, som en måde
hvorpå eleven kan demonstrere sin viden om svære astronomiske fænomener.
Novellen med ovenstående overskrift er skrevet af Sofe fra 9a.
Her står jeg med ingen kontakt med omverdenen. I går virkede alt elektricitet og alt virkede normalt. Det var lige blevet weekend, og nu skulle der kommunikeres på de sociale
medier, og sludre med alle veninderne over mobilen.
Jeg var lige stået op tænder lyset, fordi det mørke vintervejr
havde gjort alle husets rum mørke, men intet skete. Lyset
kunne ikke tænde, hvilket jeg fandt ekstremt mystisk. Jeg
gik derefter nedenunder og hentede min morgenmad satte mig ind i stuen, og tændte for fernsynet som jeg altid
gør, men noget var som det ikke skulle være. Fjernsynet
tændte heller ikke, og nu var jeg simpelthen ved at gå ud
af mit gode skind. Var det noget med min families elektricitet der ikke virkede, eller foregik dette i hele byen? Min
mor og far var begge taget på ferie til USA, og var derfor
ikke hjemme. At prøve at kontakte dem vil være nyttesløs,
mobilen virkede jo ikke. Hvis jeg skulle sige noget positiv
om denne situation, er det at ens app´s stadig virker. Jeg
tog nøglen på det brune egetræsskab, og bevægede mig
ind til naboen, som er en sød ældre dame, der altid hjælper
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Opgaveoplæg
1. Søg oplysninger om, hvad der
sker under en solstorm.
2. Beskriv med jeres egne ord,
hvorfor solstorme udgør en
trussel. Benyt evt. Beredskabsstyrelsens udgivelse Nationalt
risikobillede i jeres research.
3. Skriv en kort novelle om,
hvordan det vil være at vågne op en morgen, efter at en
solstorm har nedlagt både elforsyningen og kommunikationsnettet.
fortsættes næste side...

i nød. Jeg ringede på den frkantede ringeklokke, og damen ved
navn Ola åbnede.
”Har du også problemer med din
net forbindelse og mangel på
elektricitet?” spurgte jeg.
”Jov selvfølgelig har jeg det, har
du ikke hørt det?”
”Hørt hvad?” spurgte jeg
”Alle har fået uddelt avisen her til
morgen, prøv at gå hjem og læs
den”
”Ok tak for hjælpen”
Jeg vendte derfor hjem igen,
satte med ned på en stol i køkkenet. Den forfærdelige katastrofe
befandt sig på forsiden, og jeg
begyndte at læse.
Astronomerne siger det er den
hidtil største solstorm, vi har haft
indtil nu. Der er ustabilitet i solens magnetfelt.
En astronom siger:
”Det er høj aktivitet hver eneste
sekund på solen, denne aktivitet kaldes solpletter. Solpletterne laver eksplosioner, og det er
dem forårsager solstorme. Solstormen er den energi der bliver
udgivet fra eksplosioner i solen.
Solen bevæger sig mest rundt
ved ækvator end ved polerne.
Rotationen medfører at magnetfeltet bevæger sig op ad af den
kogende gas, og til overfaden af
solen. Derefter dannes en lykke
af magnetiske stråler. Lykkens
ende samler sig i overfaden af

Pop Art...

solen, og det er der solpletterne opstår. Solpletterne ses som
mørke plamager på solen. De
afgiver den opsamlede energi,
og det er her at plasmaskyerne
bliver drevet ud i solsystemet af
elektrisk ladede partikler”
Han holder en kort pause, og
fortsætter derefter.
”Disse partikler styrer mod jorden med en enorm fart. Solstormens fart medvirker til at ramme
elektroner i forskellige atomer.
Farten skubber elektroner ud i
den næste skal. Jordens magnetfelt er med til at beskytte livet på jorden, og beskytter os fra
de elektriskladede partikler fra
rummet. De ladede partikler forårsager solstorme som rammer
jorden. Her er det jordens magnetfelt det går ind og beskytter
os, som en stor kappe hen over
jorden.
Når partiklerne i solvinden på at
forsøge at bevæge sig på tværs
af jordens magnetfelt, bliver
partiklerne afbøjet, så solvinden skifter retning mod rummet
igen. Magnetfeltet ændres ved
kontakt med solstormen. Elektroner og protoner rammer ind
ved nord- og sydpol ved jordens
øverste overfade med en voldsom hastighed på ionosfæren,
her kan de kommer ind fordi der
kappen omringer jorden lige
meget ved alle områder. Partik-

I billedkunst har
5.b arbejdet med
temaet pop art.
Det kom der mange fotte billeder
ud af.

lerne ioniserer den tynde luft og
får den til at lyse op.”
Astronomen Jesper der bliver interviewet afslutter med –
”Hvis du som så mange andre
sidder her på en vinterdag med
istapper ud af munden, er det
fordi både vand, elektricitet,
strøm og net forbindelsen er røget. Elektriciteten er bl.a. røget
fordi partikelstrømmene, der bevæger sig indtil jorden overbelaster alt strømmen i det område
det rammer. De er lige som i et
hus, hvor der er for mange elektriske ting der kører, så går det
overbelaster det og strømmen
kortslutter.”
Her sad jeg læste den sidste linje
i avisen og tænkte straks på alle
de teenagere i området, der lige
nu sidder og går i panik over de
hverken kan komme i kontakt
med venner, game, stream tv-serier og vigtigst af alt få varme på
kroppen.
Jeg kom i tanke om at i avisen
stod der at en solstorm cirka
varer 24 timer. Hvordan skal jeg
som teenager overleve uden at
kunne komme i kontakt med
mine venner, og min mobil der
kun har 20% strøm på, og ikke
power-bank opladt til at hjælpe!!!!
Jeg spurgte mig selv om dette ikke måtte være ALLE TEENAGERS MARERIDT?

Det er ikke meget vintervejr,
vi har haft. Faktisk har det kun
været snevejr en
sølle dag.
Heldigvis nåede
børnene både
at få kastet med
sne og bygget
snemænd.

Den grundlæggende
ide bag Pop Art var
at skabe en kunst,
hvis betydning var
indeholdt i motivet og
direkte og hurtig aflæselig.
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Vinteren kort...
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Ufatteligt,
hvad der bliver efterladt

Selfestation et tilløbsstykke

Ved årets skolefest for mellemtrin og udskoling, var der
sat en selfestation op. Den var meget velbesøgt. Her
kan ses et udsnit af bedste...

Vemmelev Skole har deltaget i Affaldsindsamlingen 2019. På mellemtrinnets tur til det grønne
område var ikke småting, som dukkede op. Et
dæk, et plastikhegn og en mursten hørte til de
mere kuriøse ting, der blev fundet. Elever fra 4.a
havde 14 kg affald med hjem, heraf 8 dåser og
500 skod.
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8 elever fra mellemtrinnet har
været med koret
til Korstævne på
Forlev Friskole.
Det blev der en
meget hyggelig
dag ud af, hvor
man både fk
sunget og lyttet
en hel masse.

le !

Nu har vi været ude at samle afald. Vi var i
forskellige grupper.
Nogle samlede restafald og andre samlede smøger (skod). Der var også nogen der
samlede dåser og fasker. Det var så hyggeligt og det var godt at gøre noget for miljøet. Vi samarbejdet også meget. Vi var rundt
i Vemmelev med mellemtrinnet, fortæller
Jonathan fra 4.b
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