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Årets skolepatrulje 2019 

          Vemmelev Skole 
Fø

lg skolen på Facebook

Som nævnt i sidste nummer af 
Værd at vide..., så var skolens 
skolepatrulje blevet indstillet 
til prisen som årets skolepa-
trulje i Danmark. 
Nu er det en kendsgerning, at 
skolepatruljen løb med titlen 
som årets skolepatrulje 2019.
I Sikker Trafik, som står for ud-
delingen af prisen, har man 
især bemærket den kam-
pagne, hvor skolepatruljen i 

ugevis stod ved kiss and ride-
anlægget med skilte, som op-
fodrede forældre, som kom for 
at aflevere børn til hensigts-
mæssig trafik i området. 
Der var f.eks. opfordringer til 
at køre helt frem, pas på vi er 
børn og uvendinger forbudt.  
På denne måde har skolepa-
truljen under kampagnen væ-
ret med til forbedre forældrenes

Paradekørsel gennem Vemmelev 
i åben bus akkompagneret af re-

præsentanter fra Sikker Trafik, borg-
mester og høje baslyde fra bussens 
diskotek dertil ledsagelse af politi på 
motorcykel, var hvad, der ventede 
Vemmelev Skoles skolepatrulje, da 
de skulle modtage prisen som Årets 
Skolepatrulje 2019. En praksis som el-
lers kun er forundt sportsfolk, som har 
vundet noget stort. Det forekom helt 
vildt - ja nærmest lidt surrealistisk. - 
Men det var slet ikke slut endnu, for 
da de kørte ind på skolen ventede der 
endnu en overraskelse... 

Læs videre på de næste sider Fortsættes næste side...

https://www.facebook.com/pg/Vemmelev-Skole-746553589077580/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Vemmelev-Skole-746553589077580/posts/?ref=page_internal
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adfærd i trafikken omkring skolen, 
hvilket helt klart gav mindre kaos 
foran skolen om morgenen - en ef-
fekt der stadig kan ses i dag.
Derudover anerkender Sikker Tra-
fik selvfølgelig også skolepatrul-
jens kernearbejde, som består i at 
sikre at børn i al slags vejr kommer 
sikkert over fodgængerfelterne.

Hvad skolepatruljen ikke vid-
ste var at deres bustur endte i 
skolegården, hvor alle skolens 
elever og lærere var samlet. 
Fuldstændig uvidende om, 

hvad der var i  vente, stod alle 
elever opmarcheret i rækker 
i skolegården. Der var ved at 
brede sig en utålmodighed i 
gården, fordi det hele blev for-
sinket, fordi bussen knap kun-
ne komme igennem porten 
ved parkeringspladsen. Men 
da først politiet efterfulgt af 
partybussen ankom, så blev 
der hujet og klappet. Den høje 
musik forfulgt af affyrede kon-
fettirør, røgbomber og den 
glade skolepatrulje bidrog til 
at stemningen nåede uhørte 
højder. Skolegården kogte.
Der var besøg af op til flere 
tv-kanaler og adskillige pres-
sefolk, så der var gang i noget 
stort!  
Såvel repræsentanten fra Rå-
det for sikker trafik og borg-
mesteren holdt tale, hvor for 
skolepatruljen i samarbejde 
med elevrådet blev fremhæ-

vet for via deres kampagne at 
have gjort en forskel, som gjor-
de dem til velfortjente vindere 
af titlen som året skolepatrulje 
2019. 

Efterfølgende fik elevrådsfor-
mændene som også har været 
en del af skolepatruljen over-
akt diplom og en gylden slik-
kepind.  
Da overrækkelsen var slut, blev 
udvalgte repræsentanter fra  
skolepatruljen interviewet til 
tv.
Da musikken stadig spillede 
var der nogle, der dansede, 
mens andre fornøjede sig med 
is og juice.
Der var også mulighed for at se 
ind i en politibil. Det hele slut-
tede kl. 13, hvorefter eleverne 
gik tilbage til undervisningen.
For skolepatruljen, som må 
have fået en uforglemmelig 
oplevelse er der udsigt til mere, 
for de skal nemlig på besøg på 
borgmesterkontoret, hvor der 
bydes på pandekager.

Surprise-fest i skolegården
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På 6. årgang har vi i et længere 
stykke tid arbejdet med et for-
løb omkring hånddukker. Vi har 
brugt teknikkerne fra instrukti-
onsvideoerne på Alineas hånd-
værk- og designportal, men 
eleverne har frit kunne designe 
udtrykket på deres egen hånd-
dukke. 

De fleste arbejder i makkerpar, 
mens enkelte elever har valgt 
at arbejde alene. 
Det har været et fast krav til alle 
hånddukker, at de skal være 
så solide og gode, at de ef-
ter færdiggørelse kan  gives til 
indskoling/SFO til brug i deres 
undervisning, leg og andre ak-
tiviteter. 
I starten var der flere elever, 

som havde stor modstand mod 
forløbet. De var ikke interesse-
rede i at lave ”børnelegetøj” og 
slet ikke interesserede i at være 
entreprenante og lave noget til 
”en kunde” de ikke selv havde 
valgt. 

Men efterhånden som proces-
sen er skredet frem og duk-
kerne begynder at tage form, 
er 6. årgang blevet meget en-
gagerede i både design, udar-
bejdelse og især det personlige 
udtryk hos dukkerne. 
Det er gået fra at være noget 
”kedeligt vi laver fordi de voks-

ne har bestemt det” til at være 
noget ”virkelig sjovt og spæn-
dende, som vi er dybt enga-
gerede i”. Nu  begynder der at 
komme ærgrelse over, at de 
ikke selv må beholde de færdi-
ge dukker.  Det er fantastisk at 
stå på sidelinjen og følge den 
udvikling i engagementet. 

Det er også fantastisk at se den 
kreativitet og forskellighed, der 
kommer til udtryk, selvom alle 
elever har haft de samme vide-
oer og materialer til rådighed. 
De materialer eleverne har be-
nyttet er: skumgummi, pap, 
limpistol, filt, syntetisk pels 
samt forskellige typer tekstil/
stof.

Dorthe

Hånddukker på 6. årgang...

Helt til tops
I gamle dage - vil nogle 
måske påstå - var krops-
beherskelsen blandt børn 
meget større, end den 
er i dag - og tilføje, at de 
kropsdele børn bedst be-
hersker nu er deres tom-
melfingre...
Heldigvis synes denne 
påstand vildt overdrevet.
Børn kan stadig klatre, 
løbe, hoppe og springe.
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5. årgang har været på færdselssikkerhedskursus på Selandia 
i Slagelse. På kurset fik vi både teoretisk undervisning og vi 
havde praktiske øvelser. I teoridelen lærte vi bl.a. hvordan cy-
kelhjelmen skulle side rigtigt, men det sjoveste var de aktivi-
teter vi prøvede. 

Her lærte vi noget om: 
• Lastbilers og bussers blinde vinkler – vi sad selv i førerhu-

set og oplevede, hvor vores kammerater kunne ”gemme” 
sig

• Lastbilers og bussers svingplads – vi placerede kegler i 
krydset, hvor lastbilen holdt og blev temmelig overra-
skede over, hvor meget plads der skulle bruges

•  Vejbelægningens betydning i forbindelse med op-
bremsning og manøvrering – vi skulle køre på cykel med 
og uden bagage og så ellers prøve at bremse på grus og 
glatbane

•  Sikkerhedsselens betydning – vi prøvede at køre ned ad 
en slidske og så et skema der forklarede, hvad der ville 
ske med vores vægt i forbindelse med sammenstød i for-
skellige hastigheder

• Forholdet mellem fart og bremselængde – lastbilen kom 
kørende med hhv. 40 og 50 km/t. Vi skulle sætte en keg-
le, hvor vi troede os i sikkerhed. Det fik ikke godt. Også 
her blev en del ”kørt ned”. Selv om vi stod i god sikker 
afstand, virkede det alligevel voldsomt, da lastbilen kom 
farende.

Det var en god og lærerig dag. Vi fik mange AHA-oplevelser. 
Det gav os en større forståelse for vores egen og andre trafi-
kanters vilkår i trafikken. Vi blev mere bevidste om, hvordan vi 
skulle være opmærksomme og ikke mindst, hvad konsekven-
serne ellers kunne blive. Det er en super god ide med sådan 
en dag!
     

Charlotte

Spænd hjelmen og se dig for...
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Ud af skolen - og hvad så ?

For en del år siden blev folkeskolens 
afgangsprøve ikke regnet for noget 

særligt. De opnåede karakterer var ikke 
så afgørende for, om en elev kunne be-
gynde på en 3-årig gymnasial uddan-
nelse. Det har Folketinget siden justeret, 
så adgangsbilletten  nu både kræver, at 
eleven vurderes på uddannelsesparat-
hed og karaktergennemsnit.
Værd at vide sætter på de følgende sider 
fokus på afgangsprøverne, hvad der skal 
til for at bestå afgangsprøverne, samt 
hvad der skal til for at blive optaget på 
en gymnasial uddannelse.
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Afgangsprøverne i 9. klasse fungerer som en ek-
samen, for at teste elevernes faglige kunnen i for-
skellige fag ved folkeskolens afslutning.
Afgangsprøven består af nogle bundne prøver, 
som afvikles obligatorisk hvert år. Desuden skal 
eleverne op i to udtræksfag. 

De lovbundne prøver

• Dansk, mundtlig
• Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskriv-

ning, skriftlig fremstilling)
• Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpe-

midler, uden hjælpemidler)
• Engelsk, mundtlig
• Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, 

mundtlig

Udtræksprøver
Der udtrækkes to prøver - en prøve i et fag fra den 
humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den 
naturvidenskabelige fagblok.

Humanistisk fagblok

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

Naturvidenskabelig fagblok

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig

Det betyder, at eleverne i 9.ab ud over de lov-
bundne fag ved prøvernes afslutning har været 
oppe i to lodtrukne fag, som almindeligvis ikke 
er de samme. I år  har 9.a således trukket skriftlig 
geografi og mundtlig historie, mens 9.b har truk-
ket mundtlig matematik samt mundtlig kristen-
domskundskab.
Altså et skriftligt og mundtligt fag for 9.as ved-
kommende og to mundtlige fag for 9.bs vedkom-
mende. 
Et indblik i, hvad der kræves for at bestå folkesko-
lens afgangsprøve kan fås ved at læse den hvide 
tekstboks i kolonnen til højre.

Hvordan kommer man på gymnasiet ?
Går man som elev med planer om at komme på 
en af de gymnasiale  uddannelser, så skal man al-
lerede i 8. klasse vurderes i forhold til om man er 
uddannelsesparat.

Uddannelsesparathed (UPV)
Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparat-
hed ud fra elevens faglige, personlige og socia-
le forudsætninger. Fra 1. august 2018 har skolen 
også vurderet elevens praksisfaglige kompeten-
cer.
Vurdering af elevernes parathed i forhold til at 

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal 
eleven aflægge syv obligatoriske prøver. Ele-
ven skal opnå en gennemsnitskarakter på 2,0 
(ingen oprunding) i de syv prøver.

Ved beregning af gennemsnittet indgår én 
karakter for skriftlig dansk og én karakter for 
skriftlig matematik samt en for hver af de øv-
rige obligatoriske prøver. Karakteren i skriftlig 
dansk og skriftlig matematik beregnes som 
gennemnittet af delprøverne.

Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver:
• Én delprøve i læsning og retskrivning
• Én delprøve i skriftlig fremstilling.

Karakteren i læsning og karakteren i retskriv-
ning tæller derfor hver især en kvart, mens 
karakteren i skriftlig fremstilling tæller en halv 
i forhold til den samlede karakter for skriftlig 
dansk.

Prøven i matematik består af to delprøver:
• Én delprøve i matematik uden hjælpe-

midler
• Én delprøve i matematik med hjælpe-

midler.
Hver karakter i delprøverne i matematik tæller 
derfor en halv i forhold til den samlede karak-
ter for skriftlig matematik.

Elever, der bliver fritaget for en obligatorisk 
prøve, kan ikke bestå folkeskolens afgangsek-
samen.                                

Kilde: Undervisningsministeriet

Krav for at bestå...

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/bevis


Optagelseskrav til gymnasiet...
For at have retskrav på optagelse  til de 3-årige 
uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) 
og almen (stx) studentereksamen skal man:

• have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 
9. eller 10. klasse.

• være vurderet uddannelsesparat med 
mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende 
standpunktskarakterer.

• have modtaget prøveforberedende un-
dervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse 
i folkeskolen eller prøveforberedende un-
dervisning, der står mål hermed.

• have aflagt folkeskolens obligatoriske prø-
ver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelo-
vens regler.

• have bestået folkeskolens afgangseksa-
men.

• have bekræftet det faglige niveau (5,0) 
fra uddannelsesparathedsvurderingen ved 
de lovbundne prøver fra folkeskolens af-
gangseksamen.

• Har man ikke bekræftet det faglige niveau 
fra uddannelsesparathedsvurderingen har 
man dog krav på optagelse, hvis dit karak-
tergennemsnit fra de lovbundne prøver er 
på mindst 3,0.

• Har man mindst 2,0 men under 3,0 og 
gennemfører en vejledningssamtale med 
gymnasiets leder, har man også krav på 
optagelse.                               

Kilde: Undervisningsministeriet

vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse 
(UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurde-
ringen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate 
elever støttes med en skole- og vejledningsindsats 
frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 
10. klasse. 
Elever, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddan-
nelsesparate, skal i 8. og 9. klasse have en særlig 
målrettet skole- og vejledningsindsats for at un-
derstøtte, at de kan være uddannelsesparate ved 
afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

Vil du vide mere om problematikken om uddan-
nelsesparathed og vejledningsindsatser, kan du 
downloade Undervisningsministeriets vejledning 
om undervisningsparathed ved at klikke på føl-
gende link: vejledning.

Er man vurderet uddannelsesparat og ellers op-
fylder betingelserne som beskrevet i rammen til 
højre, så er vejen banet for at blive optaget på en 
3-årig gymnasial uddannelse.
Som det fremgår så har både standpunktskarak-
terer og prøvekarakterer betydning for, om man 
opnår optagelse.
Derfor kan det  på det stærkeste anbefales, at 
man forbereder sig godt til afgangsprøverne, da 
det som antydet kan være afgørende for, om man 
overhovedet bliver optaget på en gymnasial ud-
dannelse. Desuden får man en enestående chance 
til på en forhåbentlig god måde at stifte bekendt-
skab med de krav og følelser, der forbundet med 
at gå til prøve, inden det for alvor går løs på gym-
nasiet.

RAP-musikker som hånddukke
Vi har lavet en hånddukke. Den skal forestille rapperen Lill Pump/ Lill kyllingebedstefar. 
Vi har valgt nogle lyserøde, hudfarvede og lilla far-
ver. Vi har set videoerne på Alineas håndværk- og 
designportal, om hvordan man laver en hånddukke. 
Vi har valgt Lill Pump, fordi han er sjov. 
Vi kan godt lide at lave noget andre kan bruge. Virk-
ningen er, at det er en hånddukke. Vi har haft det 
samme design fra starten af. Vi er meget tilfredse 
med vores dukke, den ser præcis ud som vi vil have 
den. Vi har arbejdet meget godt og koncentreret, og 
vi vil gerne i mål hver gang. Vi synes, at det har væ-
ret sjovt, at man kan lave sit eget design. Det var et 
godt forløb. 

Alberte & Julia, 6.A.
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https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/adgang/adgang-til-uddannelserne-til-studentereksamen
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/190215-uddannelsesparathedok19.pdf
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Fløjtestævne
Torsdag den 25. april blev der afholdt 
fløjtestævne for 4.årgang. Det var en 
dejlig dag med elever fra Helms, Tårn-
borg, Vemmelev og Baggesenskolen. 
De var ca. 110 elever, der sidst på dagen 
ved en lille koncert viste hvor dygtige 
de var blevet på deres fløjter. Tak for alle 
de forældre og bedsteforældre der bak-
kede op om dagen. 

Et af værkstederne i år blev ledet af Liva 
og Malue Alba fra 7B, som gennem valg-
faget Junioridrætsleder bliver uddan-
net som junioridrætsledere. Det var en 
kæmpe succes. Tak for hjælpen til piger-
ne.
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5.b som forskere...
Forskningens Døgn er en lands-
dækkende videnskabsfestival og 
det projekt har 5b været en del 
af. Onsdag den 22. maj var vi på 
Slagelse Bibliotek, som havde et 
forløb med temaet ”Tæt på lyd”. 
Vi har arbejdet og tænkt som en 
forsker, der undersøger og leder 
efter svar på spørgsmål. Gennem 
praktiske aktiviteter arbejdede vi 
med lyd på forskellige måder. Vi 
hvordan lyd bevæger sig, hvad 
lyd gør ved os og hvordan vi kan 

omsætte lyde til noget vi kan se. 
Gennem de praktiske aktiviteter 
lærte vi bl.a. om kom kommuni-
kation, vibrationer, støj og lydha-
stighed.
Vi prøvede mange forskellige 
ting: Vi lyttede os frem til ret-
ningsbestemte lyde, vi tidsbe-
stemte en lang række lyde (de 
ældste var 4.400.000 år og de 
yngste under 100 år), vi lavede 
vores egen telefon, vi frembrag-
te lyde fra kirkeklokker ved hjælp 

af en metalbøjle, vi mærkede 
svingninger og undersøgte lyd-
bølger og meget mere. I løbet af 
forløbet var der indlagt tid til en 
lille spisepause. Heldigvis var der 
også tid til hygge og leg. Her blev 
trampolinerne uden for bibliote-
kets område flittig brugt både 
før og efter undervisningsforlø-
bet. Vi nåede også en lille smule 
dåseskjul, inden vi tog hjem til 
skolen. I musiktimerne evaluerer 
vi og samler op på det vi har lært.



Man kan ikke vinde hver gang...
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Det er vist første gang siden 
Vemmelev Skole begyndte at 
deltage i kvalifikationsstæv-
net til skole OL, at vi ikke vin-
der noget som helst. Tættest på 
at kvalificere sig var 7.b, men 
de blev slået på målstregen af 
idrætsklassen fra Nymarskolen 
og sluttede altså som nummer 
to. Både begge fjerdeklasser og 
begge femteklasser sluttede 

midt i feltet. I år var der lavet om 
på flere discipliner. F. eks var der 
400 meteren ændret til et mere 
spiseligt 300 m-løb. Crossløbet 
kunne man gennemføre lige så 
mange gange man havde lyst 
- og ethvert gennemløb talte 
med  i konkurrencen. Selv om 
vi ikke vandt nogle rækker har 
flere udøvere vundet en disci-
plin. Malou 7.b vinder både 80- 

og 300 m løb. Daniel 7.b vinder 
hylerkast. Det samme gør Teffa-
ni 7.b. Sara 5.a vinder 60 meter 
hæk, mens Noah fra 4.a, Bertram 
4.b og Aksel 4.a bliver hhv. nr. 1, 
2 og 3 i 300 m. Kajsa 7.b vinder 
længdespring. Mange andre gør 
det godt og er lige ved, men det 
kan konstateres, at vi i år har ikke 
samlet set har været i stand til få 
de fornødne point til at vinde.



Perfekt afslutning...
Fredag d. 24. maj var 9. klassernes sidste skoledag. Det blev tra-
ditionen tro en festlig formiddag, hvor at klassernes lærere først 
blev indfanget på skolen. Nogle lærere blev klædt ud, mens andre 
slap - før de skulle deltage ved hhv. den ene og den anden klas-
ses morgenbord. Klokken 10 sharp stod to udklædte 9. klasser 
klar. Det var tid til at turnere rundt på skolen og kaste karameller 
ind klasserne. Under  ledsagelse af høj musik fra ghettoblaster fik 
eleverne ude i klasserne efterhånden fyldt mindst en klodskas-
se med karameller til fælles afbenyttelse. Da klokken blev 10.45 
var der træf igen. Mange familiemedlemmer og gamle elever var 
trofast mødt op og udgjorde sammen med skolens elever og læ-
rere en propfyldt festsal. De skulle se afgangselevernes farvel til 
skolen show. Det blev en munter omgang, hvor først 9.a på skift 
udfordrede klassens lærere i forskellige discipliner, hvorefter 9.b 
både viste en film om dem selv og lavede små sketches om deres 
lærere. Begge klasser sluttede deres forestilling med at takke og 
begave deres lærere. Efter showet blev afgangsklasserne budt 
på kakao og kagemand og et par ord fra skolens ledelse, inden 
de blev sendt ud for at feste videre på egen hånd.
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Silkeborg er super....
6. ab var midt i april på lejrskole i Silkeborg - 
et for Vemmelev Skole uudforsket område. 
Det viste sig at være et godt sted, fordi der 
var mange oplevelser i nærområdet som 
både var sjove og spændende.
Nedenfor fortæller Emil og Mikkel om lejr- 
skoleopholdet.
Første dag tog vi på museum Silkeborg, 
som blandt andet handlede om middelal-
deren og mosefundene Ellingkvinden og 
Tollundmanden, stammer helt tilbage fra 
jernalderen. Det var spændende at lære om 
og se dem.
Morgenmaden var god, og der var til en-
hver smag. Aftensmaden var rigtig god, og 
vi fik mad, som vi alle kunne lide. Der var 
også mad til dem, som kun kan tåle gluten-
fri mad.
Om tirsdagen var vi på museum Jorn, som 
handlede om kunstneren Asger Jorn. Det 
var meget spændende, at se alle billederne. 
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Et af billederne var meget 
stort og handlede om hans 
kammerat, som var i krig.
Onsdag var vi i Aqua Park. 
Det var koldt men spænden-
de. Læreren var god til at for-
klare og tidligere pilot. Vi var 
også til rovfugleshow. Ham 

med fuglene var meget gri-
neren og god til at forklare 
og holde os i gang selv om 
det var koldt. Vi så Claudia 
som kanin, der blev jagtet 
af en rovfugl.

Silkeborg



Seje færdigheder i udeliv

Valgholdet ”Udeliv” har i dette skoleår, 
hver mandag, været ude og lave forskel-
lige øvelser i skoven og ved fx Eventen. 
Der er flittigt blevet øvet i seje færdighe-
der, som er gode at kunne, når man er 
ude i naturen.
Den helt rigtige pilgren bliver udvalgt, 
fældet med sav og bagefter snittet til 
med dolk. Der er god tid til fordybelse i 
smukke omgivelser.
Det er smart at kunne flække brænde 
med dolk til opstartsbål og tænde op 

med ildstål. Det er mega hyggeligt at 
fremstille bålmad i fællesskab - favorit-
menuen er pølsegryde med gulerødder 
og fuldkornsnudler. Og så lige en bagt 
banan med chokolade til dessert. 
Endelig er der altid tid til at afprøve sit 
mod - fx var der stejlt, glat, dybt og stor 
chance for at få våde tæer, da åen ved 
Kongskilde Naturcenter skulle forceres, 
men pyt - det gør godt at hjælpe hinan-
den og mærke at alle i fællesskab lykkes 
med at turde noget nyt.               Susanne
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Borgmester på besøg

Musik og bevægelse
1.a og 1.b har været til musik og bevæ-
gelse på Tårnborg Skole. Vi sang, dan-
sede og lavede rytmer. Det var sjovt og 
alle deltog aktivt i aktiviteterne.

Den 28. april var borgmester John Dyrby Paulsen 
på besøg på Vemmelev Skole. Ud over en snak med 
skolens ledelse var han på besøg i forskellige kas-
ser. Han fik et indblik i danskundervisningen i 2.b, 
dystede med F-klassen i en matematik kahoot og 
fik sig en sludder med elevrådsformændene om 
indflydelse, nærdemokrati og meget andet. Endelig 
var han rundt om skolebiblioteket, hvor han faldt i 
snak med nogle arbejdende elever fra 9. årgang.

 Set  og  sket  p
å  Vemmelev  Skole !

Hyggestund i lektietid
Selv om lektier ofte opfattes som et uri-
meligt arbejde, så kan arbejdet faktisk 
være sjovt og hyggeligt, når det foregår 
sammen med andre. Her nogle elever fra 
4.a, som øver sig i engelsk.



Pengeuge 2019.... P I udskolingens 8. og 9. klasser har vi i foråret del-
taget i Pengeuge 2019. Det foregik i uge 11 og 
består af både et elev/undervisningsmateriale og 
muligheden for at få besøg af en gæsteunderviser 
fra et pengeinstitut.

”Pengeugens formål er at gøre eleverne bedre til at 
forstå privatøkonomi. Det sker ved, at eleverne bru-
ger deres matematiske færdigheder, når de tilegner 
sig viden om privatøkonomi. Fokus er især på at læg-
ge budgetter og få viden om renters (og gebyrers) be-
tydning for ind- og udlån, særligt ved at forstå ÅOP. 
Yderligere har Pengeuge et særligt tema om unge 
og digital sikkerhed, som giver mulighed for dialog i 
klassen om alt fra gode passwords til digital post og 
sociale medier”.

Klasserne har benyttet materialet og har også haft 
besøg af en gæsteforelæser. Det var en god ople-
velse at møde en person som har et godt kendskab 

til netop ”hverdagens økonomi”.
De havde stor fokus på udfordrin-
gerne med ”kviklåns produkter”, da 
det er en risikabel vej til især impulskøb. Det var 
en øjenåbner for mange elever hvor høj renten på 
disse produkter er. 
Baggrunden for at Finans Danmark har etableret 
”Pengeuge” som et supplement til den almindeli-
ge matematikundervisning, er netop ønsket om at 
undgå at de unge ”ryger i en gældsfælde”.
Statistikken viser at de unge udgør en for stor an-
del af dem der bliver registreret som dårlige beta-
lere i for eksempel Ribers kreditinformation (RKI). 
Så vi håber at vi med denne deltagelse har gjort 
yderlige en indsats for at vores elever ikke ender i 
”luksusfælden”.
Det er helt klart at vi deltager igen til foråret med 
de kommende 8. og 9. klasser.
      

Kai
Vil du vide mere: pengeuge.dk

Som nævnt i sidste nummer af  
Værd at vide, så kvalificerede 
begge 2. klasser sig til  kreds-
mesterskabet i kids- og teen-
volley. Stævnet fandt sted på 
fodboldbanerne ved Nymark-
skolen. Ved stævnet deltog ca. 
1200 elever fra 2.-8. klasse. Der 
blev spillet kampe på hele 39 
baner i løbet af dagen.
Begge klasser kæmpede alt, 
hvad de kunne for at få trofæet 
med til Vemmelev, men under 

turneringen mødte de mod-
standere fra såvel 2. som 3. år-
gang, hvilket betød nogle ne-
derlag og at pokalen desværre 
ikke kom med til Vemmelev. 
Det blev imidlertid til en flot 4. 
og 5. plads til de to klasser.
Det var en rigtig god dag, hvor 
alle sloges for sejr og hyggede 
sig mellem kampene.
Tak til Volleyklubben Vestsjæl-
land for en fantastisk turnering!
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Kidsvolleyfinale...

http://pengeuge.dk


Min vildeste ide...
Elever fra 9. årgang har deltaget i konkurrencen 
”Min vildeste ide”. Der kom mange gode ideer ud af.

Bedste bud fra 9.b kom fra Tobias, Bjarke og Wil-
liam, som arbejdede med tanken om et intelligent 
køleskab, ”Argilo”, som kan holde øje med, hvad der 
er i køleskabet og derfor kan give bud på opskrifter, 
ud fra hvad køleskabet indeholder. Desuden holder 
køleskabet også øje med holdbarheden på varerne. 
Der gøres opmærksom på, at drengenes plakat af 
pladshensyn er blevet adskilt. Til gengæld kan Ni-

kolajs og Jeppes ide 
om det intelligente 
busstoppested ses i 
sin fulde udstrækning på næste side. Netop disse to fremragende ideer var 
blandt de 41 udvalgte ideer, der blandt 1401 indsendte tegninger nåede 
frem til finalen. Desværre rakte det ikke 
til en præmieplacering. Alligevel skal der 
ikke herske tvivl om at bare det at være 
taget i betragtning i finalerunden, må si-
ges at være super flot !

System Info Interface Ide
Systemet et til at holde 
styr på dine vare, og op-
daterer dine vare auto-
matisk. Systemet finder 
retter som er mulige at 
lave ud af de vare du har 
i køleskabet.

• Amerikanerkøleskab
• Vanddispenser
• Valgfri drik til 

dispenser
• Overblik over ind-

hold

• Scroll igennem muli-
ge retter

• Zoom efter valg af 
ret, viser ingredien-
ser og opskrift

Vi vil optimere overblik-
ket over køleskabsind-
hold og være i stand til, 
at lave opskrifter med 
nuværende ingredien-
ser, som befinder sig i 
køleskabet. 
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Vare Udløbsdato Antal

Mælk 07.11.2019 3

Æg 10.11.2019 1

Gær 12.12.2019 7

Unge Forskere er Danmarks største naturviden-
skabelige talentkonkurrence.
Det er en konkurrence for børn og unge i grund-
skolen, der elsker naturvidenskab og teknologi. 
Som grundskoleelev er der to konkurrencekon-
cepter, man kan deltage i. 
Det ene koncept ”Unge forskere - junior”  kræ-
ver et forholdsvis stort forarbejde, som skal ud-
munder i en rapport om et selvvalgt emne, for 
at deltage, mens man i det andet koncept ”Min 
vildeste ide” kan deltage ved at illustrere en op-
findelse eller ide og indsende den til Unge For-
skere. Ideen skal tage afsæt i naturvidenskaben.
 
Min Vildeste Ide er en konkurrence under ”Unge 
forskere”, hvor innovation og naturfaglige kom-
petencer går hånd i hånd i din naturfagsunder-
visning - og hvor konkurrenceelementet er et 
ekstra motiverende krydderi for eleverne.

I Min Vildeste Ide skal eleverne finde innovative 
løsninger på en problemstilling, de selv vælger.

 Kilde: ungeforskere.dk

*unge 
              forskere

https://ungeforskere.dk


Lys i pæren
3. årgang har i faget natur 
og teknologi arbejdet elek-
triske kredsløb. I den for-
bindelse er eleverne blevet 
udfordret med en opgave 
om at bygge et værelse i 
en kasse, hvor ledninger 
og strømforsyning er skjult 
uden for værelset. Her og 
andre steder kan du se et 
udvalg af de løsninger bør-
nene fandt frem til. 
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I håndværk/design har vi, 6. årgang, lavet 
hånddukker.
Man startede med at lave munden ud af pap 
og bagefter satte vi skumgummi på, som skul-
le forme hovedet, og så klippede og limede/ 
syede vi i skummet for at få den perfekte ho-
vedform. 
Derefter skulle vi vælge beklædning til vores 
dukke, vi valgte fx. cremefarvet filt, og bagef-
ter pyntede vi den med fx. hår, øjne, læber, tøj 
og tænder. Til allersidst skulle vi lave en arm så 
man kunne have dukken på og lege med den.

Billie & Josefine 6.ab

Sådan laver man en hånddukkePræmierenerver...
Der er ikke noget at sige til at eleverne fra 9.b var 
eller blev  nervøse i forbindelse med naturfagsprø-
ven, som var deres første mundtlige fag. Usikker-
heden om det ukendte: Hvordan foregår prøven?, 
hvad forventes der af en? og i det hele taget om 
ens evner rækker, og om man er forberedt godt 
nok, bidrog til nervøse blikke blandt de unge.
Heldigvis kunne de fleste være tilfredse med deres 
præstation, mens et fåtal nok blev lidt skuffede.

Sal spærret...
I forbindelse med det for 
nyligt overståede folke-
tingsvalg blev gymnastik-
salen kapret som valgs-
ted. 
Det betød, at alle aktivite-
ter i salen blev indstillet et 
par dage.

Dramahold optræder...
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I forbindelse med mor-
gensang har dramahol-
det vist nogle af de små 
dramastykker, de har la-
vet i løbet af året. 
Her er det eventyret om 
Askepot, som fremføres.



Lor..mågerFarlige huller endelig lappet

Det er efterhånden mange år siden at man i 
forbindelse med en tilbygning måtte fjerne 
nogle jernstolper ved at save dem over ved 
jordoverfladen. Ingen kan huske, hvad jern-
stolpernes funktion har været - måske stol-
per til en trævæg et læskur eller lignende? 
Never mind, så har de siden dengang været 
et faremoment for de elever, der legede el-
ler spillede bold i den store skolegård. Hel-
digvis er der aldrig nogen, der er kommet til 
skade ved at falde på eller over dem.
Nu er de langt om længe efter i flere år at 
have været på skolens hitliste over ting som 
ønskedes udbedret, blevet gravet op af 
kommunens folk, hvorefter hullerne er ble-
vet lappet med asfalt.

Så er det atter tid til at gå i dækning, for mågerne. Selv 
om det er blevet gjort sværere for mågerne at slå sig 
ned på hallens taget er der desværre en lille flok, hol-
der til der.  Om det lykkes for dem at få et kuld måge-
runger fuglene må tiden vise. I givet fald skal man være 
opmærksom på, ikke at komme for tæt på dem, for så 
risikerer man, at de voksne måger bliver aggressive. 
Ud over skrigeriet fra mågerne, så er den værste gene 
deres efterladenskaber. Er man i nærheden af hallen, så 
er det med fare for at modtage en donation fra oven. 

Især de parkerede biler har været bombemål for måger-
ne - og som det fremgår af billedet er det ikke småting, 
der kommer ud af fuglene. Vær op-
mærksom på, at hvis mågens klat-
ter ikke fjernes inden for kort tid, så 
risikerer man lakskader på bilen.
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 Set  og  sket  på  Vemmelev  Skole !

Mere lys...



og skolens ledelse ønsker efter endnu et begivenhedsrigt 
skoleår alle elever og forældre en rigtig god sommerferie !
            
         Skoleåret 2019-2020 begynder torsdag d. 8. august
                                            - Vi ses ! - 

21

Skolepatruljen var knap nok kommet ud af rampe-
lyset i forbindelse kåringen som Danmarks bedste 
skolepatrulje, før der var et lille men velsmagende 
efterspil. Sagen var at hele skolepatruljen var in-
viteret til pandekager på rådhuset. Under trakte-
mentet ønskede borgmester John Dyrby Paulsen 
tillykke endnu gang - oven i købet med et gavekort 
til en gokart-oplevelse for hele skolepatruljen.
Inden rådhusbesøget havde skolepatruljen sæd-
vanen tro også været en dag i Tivoli - en dag med 
alt betalt, som en tak for det store arbejde de dag-
ligt leverer i skolepatruljen. 

En tur i Tivoli og til pandekager hos borgmesteren


