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Nu med 
film !Skolens værdigrundlag som kunst...

Vemmelev Skoles værdigrundlag var sidste 
skoleår under lup i skolebestyrelsen. Arbej-

det udmundede i en beslutning om, at de vær-
diladede ord: omtanke, trivsel og læring - frem-
adrettet skal være et varemærke for Vemmelev 
Skole. 
For at sætte ekstra fokus på, at såvel elever som 
lærere og forældre kender til og forstår menin-
gen med værdigrundlaget, blev det gjort til om-
drejningspunkt for efterårets emneuge.
Ligesom i tidligere emneuger blev eleverne for-
delt på forskellige værksteder på tværs af klas-
serne. 
På malerværkstedet var der helt ekstraordinært 

På malerværkstedet er Sissel fra 9.b ved at trække de store linjer op med kul, mens Jeppe fra 4.a nysgerrigt ser til.

inviteret en lokal professionel kunstner til at in-
spirere eleverne, nemlig Estrid Eriksen. Sammen 
med eleverne blev der kreeret flere store, flotte 
og farverige billeder, som på forskellige måder 
illustrerer skolens værdigrundlag. 
Billederne skal sammen med andre produkter fra 
emneugen udsmykke skolen - og således minde 
os om værdierne: omtanke, trivsel og læring.
Se resultaterne af elevernes anstrengelser på de 
følgende sider - og få desuden 
masser af indtryk af, hvordan 
emneugen forløb på de andre 
værksteder...
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Station Next
En dag med stjerneglimmer og vågne øjne bag linsen, 
hvor eget storyboard blev til en sweedet reklamefilm.

8. klasserne var en smuk august dag på ekskursion til Stati-
on Next i Hvidovre, hvor de skulle sweede en reklamefilm 
i forbindelse med deres arbejde med genren kortfilm. Her 
blev eleverne undervist og guidet igennem udarbejdelsen 
og produktionen af en editor og en dokumentarinstruktør 
med stor erfaring fra en benhård branche. 
Det blev til en hæsblæsende dag med smag af Hollywood 
og hårdt arbejde. Eleverne blev inddelt i små grupper, og 
hver gruppe fik tildelt en kendt reklamefilm fra tv. Det var 
enten SAS´ reklamefilm med Uffe Ellemann, hvor musikken 
er lavet af Trampemøller eller en reklamefilm for Heineken, 
hvor der var tale og reallyd.

Fakta
AT Swede en film har sit navn fra 
filmen ”Be Kind Rewind”, hvor to 
venner kommer til at slette alle 
filmene i en video-butik, som de 
passer. De genindspiller filmene 
– for eksempel Ghostbusters med 
sig selv i rollerne og efter de for-
håndenværende søms princip. Der 
findes mange forskellige, sjove ek-
sempler på swedede film på f. eks. 
You Tube.

En tur i biffen
Der manglede sådan set blot duften af popcorn, ellers 
manglede intet til premieren på elevernes sweedede 
reklamefilm. De røde biografstole, det hvide lærred, for-
ventning og ikke mindst spænding var til stede, da re-
klamefilmene med den kendte lyd rullede over lærredet. 
Det var en fornøjelse at se eleverne på lærredet og da-
gens arbejde udrulle sig i fantastiske rammer. Det var en 
perfekt og underholdende afslutning på en lærerig dag.

Fra storybord, optagelse og klipning til den færdige 
reklamefilm 
Grupperne skulle selv filme de nye billeder til lyden på de 
2 reklamefilm. Det betød, at de først skulle brainstorme 
over deres lyd, få lavet et storyboard, tildeles roller - også 
som kamerafører og instruktør.
Efter et par timer med optagelser i et professionelt stu-
die af de samme scener i forskellige vinkler og snit, skulle 
grupperne en tur i klipperummet. Hver gruppe fik tildelt 
2 computere, hvor der var installeret et professionelt 
klippeprogram, som de professionelle editors også bru-
ger i deres arbejde. Efter et intenst arbejde med at klippe 
sammen, vurdere og flytte om på optagelserne stod hver 
gruppe med 2 film.
Det var grundet copyright ikke muligt at få elevernes 
sweedede reklamefilm med hjem, men minderne – dem 
er der ingen, der kan tage fra os...

      Mia
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Man lærer meget inden man tager af sted, men man 
lærer endnu mere når man er der. De 4 torsdage 
inden vi tog af sted, blev vi samlet alle sammen og 
snakkede om hvad der skulle ske og hvornår.  Så hør-
te vi en masse om de steder vi skulle se, f.eks. skulle 
vi se Dybbøl banke og høre om slaget i 1864. Vi lær-
te også lidt om 2. verdenskrig, Frøslevslejren og KZ 
lejrene. Hver torsdag havde vi to timer til at lære om 
Dybbøl mølle, Dybbøl banke og Frøslevslejren. Da vi 
var på Dybbøl banke lærte vi meget om skanserne 

Hvad får man ud af at være på lejrskole?
Ugens program

Mandag: Vi tog af sted med toget fra 
Korsør station kl. 8 og ankom på vandre-
hjemmet om eftermiddagen. Vi fik vo-
res værelser og redte vores senge så vi 
var klar. Så fik vi aftensmad og så tog vi i 
svømmehallen.

Tirsdag: Vi tog til Danfoss og startede 
med at køre på segways. Efter det så vi 
en 5D film om biler og spillede lidt racer-
spil. Så var der frit lejde rundt i Danfoss. 
Senere så vi et videnskabsshow og så 
var der frit lejde igen. Til sidst byggede 
vi raketter af flasker som skulle ramme et 
bestemt punkt. 

Onsdag: Vi gik til Historiecenter Dybbøl 
Banke og blev der til frokost. I Historie-
center Dybbøl Banke lærte vi om krigen 
i 1884, slaget på Dybbøl Banke. Vi lavede 
vores egne projektiler, skrev breve med 
fyldepen, pandekager på bål og nog-
le andre ting. Efter alt det gik vi ned til 
gå-gaden i Sønderborg og købte en hel 
masse ting og hyggede. 

Torsdag: Vi tog bussen til Frøslevlejren, 
som er en fangelejr fra 2. verdenkrig, til 
de danskere der blev taget til fange af ty-
skerne. Her lavede vi en masse opgaver 
om 2. verdenskrig. Da vi var færdige tog 
vi til idrætshøjskolen i Sønderborg og la-
vede nogle aktiviteter. 

Fredag: Vi pakkede alle vores ting sam-
men og stillede dem i et rum. Så tog vi 
ned til byen hvor vi besøgte Sønderborg 
slot. Så måtte vi gå på gå gaden igen 
og bruge de sidste penge. Efter det gik 
vi hjem til vandrehjemmet og tog vo-
res kufferter og gik ned til universitetet 
i Sønderborg hvor der holdte en bus og 
ventede på os. Bussen kørte os til Fre-
dericia hvorfra vi tog toget til Korsør og 
blev hentet.

fra 1864 og vi så også hvor skanserne lå dengang.   Vi 
lærte også om stormdagen hvor tyskerne stormede 
danskerne. Man lærer meget historisk, når man er på 
lejrskole i Sønderjylland. Når man er af sted på lejrs-
kole hører man også mange historier, som giver god 
viden om de gamle dage i krig. Man hører også om 
hvor svært det var at være i krig og vi tror at det først 
går op for en, når man selv er der, hvor det var slemt 
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dengang. Man bliver delt ind i grupper 
hele tiden så man lærer også at arbej-
de bedre sammen. 

Det sociale
Man får et bedre socialt netværk både 
med sine klassekammerater og paral-
lelklasse kammerater. Man kan sige at 
der ligesom er et skema for dit humør 
når du er på lejrskole. Ens humør er 
godt og sjovt mandag og tirsdag fordi 
der ikke er kommet nogen problemer 
og du er stadig frisk. 
Onsdag og torsdag er det hele lidt trist 
fordi man savner sine forældre eller 
bare har fået problemer og er træt. 
Fredag er man både glad og trist, fordi 
man skal hjem.
Det er rigtig sjovt at være på lejrskole 
fordi man kommer mere sammen med 
nogen man ikke plejer at se til dagligt. 
Man får også et bedre sammenhold 
når man er så meget sammen. Vi snak-
kede meget sammen (A-B og D) fordi 
vi enten var på  værelse sammen eller 
fordi vi gik sammen. Man lærer meget 
om hinanden når man er af sted på 
grund af at man er nødt til at snakke 
om noget, når man ikke har noget at 
lave.                             6.a
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Springkraftig fyr...

I forbindelse med mellemtrinnets afvikling af 
Matematikkens dag d. 14. november, bestod 
en aktiviteterne i at føre regnskab med nog-
le stående længdespring. Her viste det sig at 
Gino fra 6.a var særdeles vaks til denne disci-
plin. Han formåede at komme ud på 1,92 me-
ter, hvilket var dagens længste spring !

Gang, 
løb og cyk-

ling var på pro-
grammet i dette års udga-

ve af motionsdagen. Med start fra 
Bakkely Gård 

skulle eleverne ud på 
forskellige strabadserende 

ruter - nogle til fods andre på cykel. 
Som nye tiltag blev eleverne udfordret på to 

fronter - dels kunne de vælge at løbe så længe de 
ville inden for den afsatte tid, dels kunne vælge at forlænge 

en cykeltur på 18 km og derefter løbe. Trods nogle mindre uheld for-
løb motionsdagen godt, og rigtig mange elever valgte at udvide deres 
ture, så de nye tiltag så ud til at have vundet gehør.

Gennem skov og krat...
Skolernes motionsdag blev i år afviklet i 
området omkring Bakkely Skov.

Pas på i trafikken...

Også i år har eleverne fået udleveret Tryg-
fondens refleksbrikker - så er det bare med 
at bruge dem !

Vidste du, at du med en godkendt refleks kan 
ses mindst 140 meter væk? - Og risikoen for 
at du bliver ramt af en bil i mørket reduceres 
med 70 procent?

Ved at tage en refleks på, gør du både dig 
selv og andre mere trygge i trafikken. Husk at 
dine reflekser skal sidde så lavt, at billygter-
ne rammer dem. De skal også være synlige 
fra alle sider, så pas på at tasker og tørklæder 
ikke dækker dem.

Kilde: Trygfonden.dk
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På kryds og tværs i værkstederne

På den gode måde var der som 
sædvanlig en summen af aktivi-
tet på Vemmelev Skole under em-
neugen. På forskellige værksteder, 
som alle tog udgangspunkt i sko-
lens værdigrundlag og kendeord: 
læring, omtanke og trivsel, blev 
der kreeret, filmet, lavet mad, byg-
get, malet, løbet og spillet teater.

”Værd at vide” har været på plet-
ten og leverer her et visuelt ind-
tryk af nogle af de aktiviteter, der 
var på programmet.
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Sådan blev skolens værdi-
grundlag til kunstværker
Alle de elever, som i løbet af emneugen deltog på malerværkstedet 
kan sammen med kunstneren Estrid Maria Eriksen være stolte deres 
flotte arbejde - det er blevet til kunstværker, som på hver deres 
måde symboliserer skolens værdier.
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Foto: Estrid Maria Eriksen
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Grundighed efterlyses
Hvis man skal blive meget klogere på noget 
må man acceptere, at det kræver en vis porti-
on stædighed.

Både på nørdlinjen og på flere natur/teknikhold 
har den naturvidenskabelige arbejdsmetode 
(se faktaboks til højre) vundet indpas. Metoden 
lægger op til en del faste rutiner, som for så vidt 
både er lette at forstå og udføre. Der er blot et 
par mega udfordringer, som mange elever har 
svært ved at imødekomme. 

Det drejer sig om situationer, hvor der skal ad-
skillige forsøg til med mange justeringer af for-
skellige parametre, før der kan drages nogle 
konklusioner samt situationer, hvor forsøg mis-
lykkes. Selv om det er forståeligt, at man kan 
miste modet ved en smule modgang, så er tål-
modighed omvendt en dyd, hvis man skal få en 
opfindelse til virke optimalt eller påvise en eller 
anden sammenhæng. 
Måske handler det om, at den naturvidenska-
belige metode skal indøves over år, før eleverne 
får den ind under huden ? 

Den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode...

Den naturvidenskabelige arbejdsmetode 
tager udgangspunkt i noget, man finder in-
teressant og gerne vil blive klogere på. Man 
undrer sig og stiller spørgsmål. 
F. eks kunne man spørge: ”Hvordan bygger vi 
en katapult, så vi gentagne gange kan træffe 
et mål, som er placeret på en aftalt afstand”.
Herefter søger man viden, som kan lede en 
mod svaret. Viden kan f.eks  findes i lærebø-
ger, på internettet og ved at spørge læreren, 
forældre eller relevante personer (eksperter).
Ud fra den opnåede viden prøver man at fin-
de mulige forklaringer på sit spørgsmål. Den-
ne forklaring kaldes en hypotese.
Starten på en hypotese kunne f.eks lyde: ”Vi 
tror det virker, hvis....”
Næste trin er, at man opstiller nogle eksperi-
menter/forsøg for at teste sin hypotese. Det 
kan indimellem være en langvarig affære for 
der skal gøres observationer og justeres på 
enkeltdelene i forsøgene.
Holder hypotesen laves en konklusion. Hol-
der hypotesen ikke - så må man om nødven-
digt ud at finde mere viden eller omformule-
re hypotesen og lave nye forsøg.

Løse et videnskabeligt 
spørgsmål eller problem

1. De�ner spørgsmålet 
     eller problemet

2. Indsaml information

6. Lav en konklusion

Hypotesen bliver 
bekræftet

Hypotesen bliver 
ikke bekræftet

Formuler en ny
hypotese

Gentag mange
gange

4. Udfør et eksperiment

5. Gør observationer

3. Formuler en hypotese

På nørdlinjen har vi lavet katapulter. Selve arbejdet 
med at lave dem gik godt, mens arbejdet med  at finind-
stille katapulterne til at ramme præcist tilsyneladende 
forekom mindre interessant for de fleste. Klik på billedet 
og se en film, hvor Oliver rammer plet.  

Caroline 5.a er havnet i vasken, for at justere vandha-
stigheden, så ballonen kan stige op og springe efter 30 
sekunder. Klik på billedet og se om det lykkedes.









Legeagenter på kursus
Med det for øje at uddanne nye le-
geagenter var der inviteret en gæ-
stelærer fra Gerlev Legepark. Efter 
hvad rygterne fortæller havde de 
nuværende som kommende lege-
agenter en forrygende dag, som 
blandt andet indebar en tovtræk-
ningskonkurrence i frikvarteret.

En tiltrængt opgradering af legemulig-
hederne samt nye vinduer plus en en-
kelt stormskade har på godt og ondt 
præget skolens hverdag. Et nyt klatre-
stativ, nye gynger og fodboldmål har 
været et hit, mens udskiftningen af vin-
duerne nok bliver det - men i øjeblikket 
nok mest er et irritationsmoment.

Set og sket på Vemmelev Skole...
Elever gik videre i skoleskydning
Selv om det for de fleste deltageres vedkom-
mende hører til sjældenhederne, at de har en rif-
fel i hånden, lykkedes det alligevel et hold med 
udvalgte elever fra 5. årgang at skyde sig videre 
til anden runde!
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”Klods Hans” indtager Skinfakse

Børnene på Skinfakse (1.b) har onsdag efter-
middag d. 4. december vist deres forældre 
dukkeskuespillet ”Klods Hans” på scenen, 
det var en stor succes, 
børnene har fået god 
respons både fra de 
mange fremmødte for-
ældre og fra børnene 
på Asgård (0.a), som var 
til generalprøven tidli-
gere onsdag eftermid-
dag. Dukkeskuespillet 
var højdepunktet for 
børnene på Skinfakse, 
som har været med til 
at bygge og udsmykke 
dukketeateret og selv 
lavet deres egen dukke, det har været en læ-
rerig proces med historiefortælling, karakter-
indlevelse, dukkefremstilling, dramaøvelser, 

og dukkeskuespil, hvor børnene har været 
medinddraget i både den kreative og kunst-
neriske proces. Dukkeskuespillet ”Klods Hans” 

har vores pædagogstu-
derende Katrine Kolls 
Christensen været an-
svarlig for, hun har lyt-
tet til børnenes ideer 
og ændret konceptet, 
så selve dukkeskuespil-
let foregik i den hjem-
melavede dukketeater, 
imens stod eller sad de 
børn, der ikke var på, 
som statuer. Katrine har 
inspireret og motiveret 
børnene i forbindelse 

med deres rolle, så alle børnene har fået en 
god oplevelse.

Katrine & Jeanette



Klip fra Vægavisen

Om drama: Det er 
en mærkelig leg de le-
ger, 4 personer står i en 
hulahopring, og så skal 
de have 2 ben og et knæ 
ude af ringen og så bliver 
det rigtig svært, de skulle 
nemlig også have et øre 
og en næse ude af ringen.

Der er et hold, der hedder fri-
tidsliv, de er meget ude i naturen, 
så det er smart at have vinterjak-
ke og andre former for udetøj...

I dag er musikværkstedet blevet delt op i små grup-
per på 5-6 elever, hvor nogle har skrevet sange, an-
dre har tegnet, hvordan de ville have sangen skulle se 
ud. Resten af gruppen har spillet forskellige melodier 
på instrumenter...

Niveauet ligger tårnhøjt nede i hjemkund-
skab. Der er fart over feltet, men lærerene er i 
stand til at få alle med. 
Menuen står på tomatsuppe og selvom der er 
mange sarte sjæle, er de alligevel spændte på at 
smage det færdige resultat.
Blod og sved er nogle af de ingredienser, der bli-
ver brugt mest af: Alle knokler og man kan se det 
er svært, men ikke desto mindre er humøret højt.

Et hold journalister sørgede for hver dag at 
udgive en vægavis - det kom der mange inte-
ressante kommentarer ud af...
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Elever og forældre 
ønskes en rigtig glædelig 
jul samt et godt nytår !

Rikke Sørensen
Skoleleder


