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Nu med 
film !Et valghold med spark i...

Aldrig før er Vemmelev Skole kommet så langt i Ekstra 
Bladets skolefodboldturnering. Efter at have trukket 
sig sejrrigt ud af fem kampe blev kredsfinalen desværre 
endestationen for drengene fra Vemmelev Skole.  Efter 
forlænget spilletid og en meget lige kamp lykkedes det 
Borgerskolen fra Tåstrup at score det afgørende mål og 
dermed vinde 1 - 0. 
Inden kredsfinalen havde drengene som nævnt gået fra 
sejr til sejr. I nogle af kampene var der tydeligvis klas-
seforskel på holdene, hvilket slutresultaterne afspejler 

- men der var også kampe, hvor både dygtighed og held 
blev afgørende. På billedet ovenfor ses Rasmus Bagge 
fra 8. b, i nærkamp med en spiller fra Højby Skole. Net-
op i denne kamp scorede Vemmelev-drengene det første 
mål, hvorefter Højby pressede i en lang periode. Midt i 
anden halvleg fik Vemmelev et kontraangreb, hvor Høj-
bys målmand droppede, så Vemmelev kom på 2 - 0. 
Derefter satte Højby alt på et bræt, hvilket kostede 
dyrt. Fire hurtige mål på kontra og et slutresultat på 
6 - 0.
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Inden vi tog af sted til team-
building, skulle vi tænke over, 
hvad vi var gode til i gruppe-
arbejde, og hvad vi ikke var så 
gode til. 
Det krævede en del selverken-
delse at skrive ned, hvad man 
som klassekammerat ikke er 
god til i gruppearbejde, og 
så endda at fortælle det højt 
for klassen bagefter. Det var 
egentlig en god øvelse, fordi 
man selv blev mere opmærk-
som på, hvad man selv kan 
bidrage med i en gruppe, og 
hvad man egentlig har behov 
for af de andre i gruppen.

Michael og hans edderkopper
Da vi ankom til Korsør Lyst-
skov, blev vi mødt af en natur-
vejleder, som hedder Michael. 
Han fortalte os, at han havde 
arbejdet i en zoologisk have 
og havde speciale i krybdyr, 
men at han nu var blevet del-
tid skolelærer og naturvejle-
der ved Slagelse Naturskole. 
Han fortalte også, at en hans 
hobby var: edderkopper. Det 
værste var, at han havde valgt 
at tage nogle af disse dyr med 
i dag. Efter den meddelelse, 
som gjorde os alle sammen 
lidt nervøse, skulle vi straks i 
gang med den første team-
building øvelse. ”Det bliver 
vildt skægt” sagde Michael.

Pas på! - Den bidder…
Den første øvelse gik ud på, at 
vi i mindre grupper fik bind for 
øjnene, så vores andre sanser 
blev styrket. Vi blev ført rundt 
på en slags bane i skoven, hvor 

der var to-tre ’poster.’ Ved hver 
post, fik man en ”edderkop” 
i hånden af Michael, og man 
måtte ikke smide den, mase 
den, lave bevægelser, skrige, 
eller tage bindet for øjnene 
af. Vi måtte altså ikke gå i pa-

nik. Alle var nervøse og bange, 
nogle ligefrem skreg og peb. 
(mest drengene.)  
Michael fortalte til vores grup-
pe, da det endelig blev vores 
tur til at komme igennem ba-
nen, at edderkopperne godt 
kunne nappe, og at en af 
drengene var blevet nappet 
to gange, og han var også selv 
blevet bidt en gang i dag, så 
han måtte have et plaster på. 
Det så vi selv med vores egne 
øjne, inden vi fik bind for! Han 
sagde, at den ene edderkop 
var meget aggressiv i dag.
Da vi var kommet igennem 
banen, måtte vi tage bindet 
af igen. Han spurgte os, hvad 
vi troede vi havde rørt ved, vi 
svarede i munden på hinan-
den, forskellige skrækkelige 
dyr. Det viste sig dog, at det 
bare var forskellige ting fra na-
turen fx mos, en grankogle osv.

Når enden er god
Michael fortalte os, at han hav-
de løjet for os, og at han slet 
ikke har været dyrepasser i zo-
ologisk have. Og mindst af alt 
havde han IKKE edderkopper 
med, og var sådan set ’bare’ en 
ganske almindelig naturvejle-
der.
Der var forskellige reaktioner 
på dette, men mange blev for-
nærmede, fordi vi var bange 
inden opgaven, og vi havde gi-
vet vores tillid til Michael. 
Bagefter skulle vi ud og lave 
skovløb, med forskellige for-
mer af samarbejdsøvelser i 3-4 
mandsgrupper. Vi havde et kort 
med ude, og ved alle poster 

hang der en vejledning. Der 
var blandt andet øvelser, som 
fx at fører en ’blind’ gennem 
en labyrint kun ved guide med 
ord.
Efter skovløbet lavede vi vores 
egne snobrødspinde, bagte 
snobrød og pandekager, mens 
vi snakkede hele dagen igen-
nem. Selvom Michael snød os, 
så var det en helt igennem god 
dag, hvor vi kom hinanden lidt 
nærmere i 9.b.

Teambuilding i 9.b
Tekst af Nicoline Olsen og Lærke Olsen

Torsdags d. 18. september var 9.b i Korsør Lystskov for at blive bedre til at samarbejde og 
for at blive rystet mere sammen efter en lang sommerferie. 
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Fodbold af høj klasse...

I kan læse mere om kampene på Ekstrabladets turneringssider ved at klikke på følgende links:
Kampen mod Forlev     Kampen mod Høng  Kampen mod Holbergskolen
Kampen mod Broskolen  Kampen mod Højby  Kampen mod Borgerskolen   

Vemmelevs drenge har, med 
stor succes, deltaget i Ekst-
rabladet Skolefodboldturne-
ring i dette skoleår. De nåede 
helt frem til kredsfinalerne, 
hvor det blev til en meget, me-
get flot sølvmedalje til drenge-
ne.
Undervejs i turneringen, har 
drengeholdet vist stort over-
skud, både spillemæssigt og 
moralsk. De har mødt stær-
ke modstandere, med meget 
dygtige spillere, som Vem-
melevs drenge, med sammen-
hold, dygtighed og energi har 
lukket ned og besejret. De har 
også mødt hold, som ikke øn-
skede at spille fodbold, men 
som i stedet forsøgte at inti-
midere sig til sejr, men igen og 
igen har Vemmelevdrengene 
vist, at deres holdspil og sam-
menhold kunne besejre så-

danne modstandere.
Efter fem flotte kampe, stod 
holdet i en kredsfinale, som 
et af de sidste 16 skolehold i 
turneringen; En turnering der 
startede med ca. 1400 delta-
gerskoler.
Den sidste kamp i efteråret og 
den sidste kamp, inden en mu-
lig deltagelse i forårets slutrun-
de, var en udebanekamp imod 
Borgerskolen fra Tåstrup. Det 
skulle dog vise sig at blive sid-
ste kamp for Vemmelev skoles 
deltagelse i turneringen i år. 
Efter en tæt kamp, blev det 
desværre til et knebent 1-0 ne-
derlag. Det var en meget lige 
kamp imod et meget dygtigt 
Borgerskolen hold, hvor kam-
pen måtte i forlænget spilletid, 
før der blev fundet en vinder.
Inden da, havde Vem-
melev-drengene haft et par 

gode forsøg, ikke mindst Jep-
pe Hansens stolpeskud 2 min. 
før den ordinære spilletids 
slutning, kunne have endt 
kampen til Vemmelevs fordel.
I den forlængede spilletid lyk-
kedes det Borgerskolens stær-
ke angriber at sætte bolden 
i mål og selv om Vemmelev 
pressede til det sidste, lykke-
des det ikke at få udlignet.
Drengeholdet har igennem 
hele turneringen vist virkeligt 
flot fodboldspil, med hurtige 
driblinger, smarte afleverin-
ger og sublime mål, samt højt 
tempo og masser af offervilje 
undervejs. Det har været en 
flot holdindsats, som har bragt 
Vemmelevs drenge længere 
i turneringen end skolen no-
gensinde har været før og som 
har gjort dem til et af de 16 
bedste hold i Danmark.

http://ekstrabladet.dk/skolefodbold/nyheder/sjaellandmidt/article4990710.ece
http://ekstrabladet.dk/skolefodbold/nyheder/sjaellandmidt/article5080269.ece
http://ekstrabladet.dk/skolefodbold/nyheder/sjaellandmidt/article5103705.ece
http://ekstrabladet.dk/skolefodbold/nyheder/sjaellandmidt/article5278523.ece
http://ekstrabladet.dk/skolefodbold/nyheder/sjaellandmidt/article5291550.ece
http://ekstrabladet.dk/skolefodbold/nyheder/sjaellandmidt/tv-oev-hvor-vemmeligt/5315252
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Flotte fodboldsresultater...
Aldrig før Har et skolefodboldhold fra Vemmelev Skole klaret sig så flot i Ekstra Bladets skolefod-
boldturnering. Derfor præsenteres ekstraordinært alle holdets kampresultater med målscorere 
nævnt nedenfor. For god ordens skyld skal det nævnes, at også pigerne deltog i turneringen - men 
at de desværre allerede blev slået ud i første runde.

Forlev Friskole - Vemmelev Skole  2 - 13
Jeppe Hansen   5 mål
Lasse Degn    3 mål
Christoffer Bergmann  1 mål
Rasmus Bagge   1 mål
William Larsen   1 mål
Philip Korndrup   1 mål
Mads Damlund   1 mål
Fidusbamse: Christian Fog

Vemmelev Skole - Høng Skole     3 - 2
Christoffer Bergmann  2 mål
Jeppe Hansen   1 mål
Fidusbamse: Christoffer Bergmann

Holbergskolen - Vemmelev Skole  1 - 4
Jeppe Hansen    2 mål
Christoffer Bergmann   1 mål
Jannik Mayhöfer    1 mål
Fidusbamse: Jonas Olesen

Vemmelev Skole - Broskolen      8 - 0
Lasse Degn    3 mål
Christoffer Bergmann  2 mål
Jannik Mayhöfer   1 mål
Jeppe Hansen   1 mål
Tobias Lundstedt   1 mål
Fidusbamse:  Jeppe Hansen

Vemmelev Skole - Højby Skole    6 - 0
Jannik Mayhöfer   3 mål
Christoffer Bergmann  1 mål
Jeppe Hansen   1 mål
Lasse Degn    1 mål
Fidusbamse:  Oliver Pregaard

Borgerskolen (Tåstrup) - Vemmelev 1 - 0 
kredsfinale

Fidusbamse: Mads Kümpel
Fairplay: Jannik Mayhöfer

Kilde: ekstrabladet.
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Skolernes motionsdag - et hit...
En oktoberdag, der artede sig fra den gode side dannede perfekte rammer for årets motionsdag. 
Eleverne knoklede sig sædvanen tro gennem skov og krat på cykel og til fods. I hallen var der 
samtidig samlet en gruppe elever, der som udfoldede sig i den mindre kendte sportsgren thaibo.
Dagen blev afsluttet i hallen, hvor der blev kåret vindere i henholdsvis cykelløb og løb - og i thaibo.
Inden eleverne fik lov at tage på efterårsferie, gav thaibo-holdet en flot opvisning, hvor publikum 
begejstret fik et fint indtryk, hvad holdet havde fordrevet formiddagen med.



6

Årets move og andre gode 
præstationer...
Skolernes Motions-
løb er nok en større 
affære end de fleste 
går og forestiller 
sig. Aftaler om be-
nyttelse af skoven, 
opsætning af skil-
te og vandposter, 
indkøb af præmi-
er m.m. hører til 
blandt de mange 
gøremål. Heldigvis 
står elevernes ind-
sats altid mål med 
forarbejdet. Derfor 
kunne velfortjente 
præmier sidst på 
dagen uddeles i de 
forskellige discipli-
ner. 
I 7. b gjorde man sig 
særlig bemærket 
ved at vinde både 
i  cykelløbet (Nick-
las), det lange løb i 
både pige- og dren-
gerækken (Johanne 
og Christoffer) samt 
det korte løb i dren-
gerækken (Frede-
rik).
På thaibo-holdet kun-
ne man ikke kåre en 
vinder, så der kårede 
man i stedet den elev, 
som havde præsteret 
det bedste move.
Her var der ingen 
tvivl om hvem der 
løb med sejren, for 
Adam fra 8.b de-
monstrerede tyde-
ligvis nogle talen-
ter, som for de fleste 
nok var ukendte.
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Hvordan konstruerer man mid-
tercirklen på en fodboldbane?
I forbindelse med et matematiktema om cirkler i 6.a, 
faldt snakken på, hvordan man konstruerer store cirk-
ler, som f. eks midtercirklen på en fodboldbane. Dette 
spørgsmål blev besvaret med mange kreative svar. 
En elev mente, at man måtte have en stor skabelon, 
som man kunne rulle frem og tilbage, en anden elev 
foreslog, at man fra en helikopter kunne projektere 
en cirkel ned på jorden, som man så kunne tegne op 
og flere foreslog, at den blev lavet uden hjælpemidler 
- altså i fri hånd. 
Der var tydeligvis ingen, der havde erfaring om, hvor-
dan man tegner store cirkler i det fri, så derfor måtte 
vi selv ud at afprøve teknikken. Som det fremgår af 
billederne var det ikke lige nemt for alle i begyndel-
sen, men det endte med at de fleste fik tegnet nog-
le flotte runde cirkler - og enkelte oveni købet nogle 
flotte cirkelmønstre.

Fremragende skytter...
Skoleskydning
Fire dygtige skytter fra 5.a opnåede en 4. plads 
i kredsfinalen i Fløng. Det var lige nøjagtig ikke 
nok til at komme i landsfinalen, hvortil kun de 
tre bedste skoler gik videre. 
Blot 3 point adskilte os fra en finaleplads - øv!. 
Sofia fik i den individuelle en superflot 3. plads 
og dermed bronzemedalje.

Simon

På billedet: Sandra, Sofia, Simon og Zean
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På natur og teknologiholdene i 6.a og 6.b 
har vi lavet forsøg med syre- og baseholdige 
stoffer fra den almindelige husholdning.
For at overhovedet at kunne påvise en væ-
skes surhedsgrad, måtte vi først lave noget 
indikatorpapir ved at trække farven ud af 
rødkål ved hjælp af sprit og vand. Et kort op-
kog, hvorefter kaffefiltre blev dyppet i saft-
blandingen endte som de fineste indikator-
papirer.
Gangen efter blev vores papir afprøvet. Ved 
hjælp af indikatorpapiret kunne vi påvise om 
en væske var sur, neutral eller basisk. 

F. eks fandt vi ud af at eddike er en syre, fordi 
den farvede indikatorpapiret rødt. 
Natron opløst i vand er en base, som farver 
papiret blåt, mens vand er neutralt, hvilket 
ikke får papiret til at skifte farve.
Vi fandt også ud af, at man kan neutralisere 
en syre ved at hælde en base i den. Vi så, at 
citronsyre ændrede farven fra rød til violet 
og til blå - afhængig af, hvor meget natron, 
der blev tilsat.
Endelig så vi et gammelt husmortrick, som 
gik ud på at tilsætte en smule eddike til rød-
kålen for at gøre den rød i stedet for violet.

Hvorfor hedder det rødkål, når den er violet ?
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Noget om sten...
På tur med Naturskolen.

2.b var d. 1. december ved Søskæret, hvor 
emnet var ”Noget om sten”. 
De lavede en tidslinje fra jordens opståen 
til nu og fik placeret f. eks de første men-
nesker, sten, jagerfly og mange flere.
De blev præsenteret for 4 forskellige sten-
arter som de skulle finde på stranden, 
hvilket lykkedes fint. Vi fik også besøg af 
en svanefamilie, som lige skulle fra mosen 
ud i havet. 
Til slut var der bingospil, hvor de skulle 
prøve at finde 8 forskellige stenarter på 
stranden. Det lykkedes at finde op til 7 
forskellige - godt gået.

Ingelise

Teambuilding i 7. klasse
Mandag d. 27oktober

Mona fortalte os om teambuilding i Korsør 
lyst skov, hvor vi tog bussen fra Vemmelev 
til Korsør.
Så vi gik hen til sommer lyst hvor Mona in-
troduceret os for en mand der hed Mikal. 
Han fortalte hvad vi skulle have i dag.
Først skulle vi deles i nogle grupper hvor vi 
skulle lave et bål med kun træ, hø, blade og 
træ tandstikker.
Efter vi har prøvet at lave et bål så tog han 
en gruppe af gangen med hen til en parke-
ringsplads hvor vi skulle have bind for øjne-
ne og med ind i skoven for at mærke nogen 
forskellige dyr, men han snød os meget vi 
troede at det var rigtigt dyr men det var slet 
ikke nogen dyr det var blade, en grankogle 
og noget jord.
Til sidst da vi havde lavet alle tingene skul-
le vi tænde op i bålet og lave pandekager  
med sukker.
                                                    Josefine & Jasmin



10

Mindfulness
I starten af 7. klasse introducerede Mona 
os for mindfulness. Mindfulness er en 
slags meditation. I mindfulness skal man 
ligge eller sætte sig behageligt. Når man 
har fundet den stilling der passer en 
bedst, bliver der sat musik på. Musikken 
er med til at gøre en mere rolig. Når alle er 
faldet helt til ro, bliver der skiftet cd. Den 
næste cd er en hvor der stadig er musik 
på, men en mand/dame der snakker ind 
over. Når man ligger og lytter til cd’en skal 
man forstille sig det personen siger, og 
manden/damen som snakker får dig tit i 
lidt bedre humør. Efter at cd’en er færdig 
plejer vi at strække os, og efter sætter vi 
os op. Men det har ikke været alle som har 
sat sig op, for der er tit et par stykker som 
har været faldet i søvn.  
I vores klasse har de fleste været glade for 
at have det. Det har været sjovt at prøve, 
og dejligt at falde til ro midt på dagen. 
                                     
              Mathilde Grøn Mejsner 7A

Yogadag...
Vi har også prøvet at have yoga. Yoga er 
lidt ligesom mindfulness. I yoga skal du 
også finde en ro, bare imens at du bevæger 
dig. Så det kan være en fordel at være lidt 
smidig. Vi havde yoga en tirsdag, hvor der 
kom en yoga instruktør. Hun fortalte lidt 
om hvad vi skulle, og efter gik vi i gang. Vi 
lå på tre/fire rækker. Vi startede med at lave 
noget som hun kaldte en soldans, der skul-
le man være ret smidig for at kunne være 
med. Da vi var færdige med soldansen som 
vi tog et par gange i træk, viste hun os hun 
øvelser som vi så skulle prøve. Til sidst skul-
le vi ligge os ned på vores måtte, og bare 
slappe af.
Vores klasse syntes at det var ret sjovt at 
prøve. Jeg tror at drengene var ret vilde 
med det, der var nemlig mere bevægelse, 
og de skulle ikke koncentrere sig om at lig-
ge stille.   
   Mathilde Grøn Mejsner 7A

Yogadag...
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Koncerter på mellemtrinnet
I juni måned havde mellemtrinnet den 
fornøjelse at høre Carl Nielsen musik op-
ført af de tre kvinder fra bandet Zenobia. 
Det var en god koncert, hvor der blev sun-
get med på ”Jens Vejmand” og der blev 
battle om hvem der kunne synge bedst, 
da de delte publikummet i to. 7. klasserne 
havde fået lov til at komme med, da vores 
4. klasser desværre var ude af huset den 
dag Zenobia meldte sin ankomst.

Tirsdag den 7. oktober havde vi besøg af 
Louise Hjort Trio, der har blokfløjten med 
som hovedinstrument i trioen. Vi havde 
valgt denne koncert til mellemtrinnet, da 
de netop spiller blokfløjte i musik og der-
for bedre kunne forholde sig til hvad en 
blokfløjte kan. Det var en rigtig god op-
levelse med Louise på blokfløjten. Med 
sig havde hun Katrine, som spillede på 
spinet(klaverets farfar) og Louis fra Lon-
don der spillede på computer. Det var en 
spændende Greensleves de tre instru-
menter kunne skabe sammen.
             Stine

Koncert for indskolingen
Indskolingen havde koncert d. 21. no-
vember med Klezmerduo.
De sang og spillede bl.a. klezmer-musik, 
som er østeuropæisk folkemusik. De Spil-
lede på forskellige akustiske instrumenter 
som jødeharpe, hakkebræt, tuba, sopran-
saxofon, harmonika og duval. 
Der var en rigtig god stemning i gymna-
stiksalen. Eleverne havde øvet sig på en af 
sangene og imponerede musikerne ved 
at kunne synge med på hele sangen. 
Vi dansede også et par danse - den ene 
havde vi øvet på forhånd, den anden lær-
te vi hurtigt. 
Cassandra fra 2. b spillede på duval sam-
men med duoen til sidst.
           Ingelise

ljef



12

Ved hjælp af trigonome-
tri, vinkler og afstande er 
det muligt  at bestemme 
højden af forskellige ting 
som f.eks. træer,  flag- 
stænger og master. 
På billederne er 8. klas-
serne i gang med at fore-
tage de nødvendige må-
linger.

Når teknikken vinder indpas...
Udstyret med mobilte-
lefon og GPS-sender har 
flere af  Vemmelev Skoles 
elever været sendt ud for 
at finde nogle virtuelle 
poster. 
Et hjemmehold dirigere-
de ved hjælp af telefon 
og storskærm deres mak-
kere (udeholdet) rundt 
i Vemmelev for at finde 
ud af, hvor den usynlige 
post var gemt. Når dette 
lykkedes, skulle udehol-
det via telefon besvare 
spørgsmål fra hjemme-
holdet for at komme vi-
dere.
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Set og sket på Vemmelev Skole !

         

Samlæsning...
4. årgang har sammen med børnehave-
klasserne i løbet af efteråret haft sam-
læsning. Så vidt det kunne lade sig gøre 
dannede en elev fra 4. årgang par med 
en elev fra børnehaveklassen. Derefter 
valgte man en bog og et sted, hvor man 
kunne være - og så var der dømt oplæs-
ning.

Godt gang i klodserne...
Lego Education indkøbet bliver ligesom 
Lego Mindstorm flittigt brugt på de fle-
ste årgange. Det har vist sig at være nog-
le gode undervisningsmaterialer, hvor 
eleverne bliver udfordret i såvel kon-
struktionsfasen som forsøgsfasen. 

Understøttende undervisning
Find ud dit nummer på ryggen, ved at 
spørge klassekammeraterne ”er mit tal 
større end” eller lignende og placer jer 
til sidst i rækkefølge, blev til en fin leg på 
fjerde årgang. 



Bondegårdsbesøg
Tekst af Masja Holbæk Lehn 7A

På vej der hen
Tirsdag d. 18 november  kl. 8:30 tog 7.a fra Vem-
melev skole til en bondegård i Hallelev, for at se, 
hvordan det er at bo på en bondegård. 
På vej der hen hyggede vi os alle sig. Først i bus, 
bagefter på den 1,4 kilometers gåtur. Nogle var 
irriterede over at skulle ud, da det var regnvejr. 
Men alle hyggede sig på gåturen med enten at 
tale eller skubbe til hinanden (i sjov).

På Bondegården
Da vi kom hen på bondegården i Hallelev, blev vi 
introduceret for manden, som ejede gården og 
hed Søren. Vi startede med at blive introduceret 

for hans to shetlandsponyer. Han gav os lov til at 
strigle dem og lave fletninger på dem. 
Bagefter tog han os med ind til hans køer. Der 
lugtede lidt, men det lever man jo med, det er 
jo som sagt på en bondegård. Derinde så vi ham 
give dem øremærke. Det var lidt smertefuldt, på 
den måde, at nogle syntes, at det var uhyggeligt 
at se, mens der var andre, der syntes, at det var 
spændene, da det ikke var noget man så hver 
dag. 
Søren fandt noget foder frem bagefter, så vi kun-
ne prøve at fodre køerne. Det så ud som om, at 

alle hyggede sig med at prøve det. Bagefter spi-
ste vi lidt mad. Det var jo på en gård, så det blev 
i høstarkene. Nogle legede på høstarkene, imens 
andre bare sad i det lune hø og hygge-talte.. Da 
vi havde spist, kom vi ind i en anden stald for at 
se, hvordan de malkede køerne. Nogle lavede lidt 
sjovt med det, og andre syntes, det var spænden-
de.  Efter det tog vi hjem, hvor vi havde normal 
undervisning i et par timer.

Den eftertragtede hund
Mange hyggede sig med bondemandens (Søren) 
hund. Mange af pigerne ville helt diskret have 
hunden med hjem, men selvfølgelig kunne de 
ikke det. Hele dagen var hunden med rundt, og 
holdte de fleste med selskab - mens andre helst 
vil holde sig væk.

Grise
Nogle spurgte om vi ikke måtte se hans grise, 
som han fortalte, at han havde to af. Men vi måtte 
ikke se dem, da der er en svinesygdom ved navn: 
MRSA. Det vil sige, at hvis en af hans grise havde 
det, kunne det smitte mennesker - så vi kunne jo 
blive smittet.
Hans grise havde ikke sygdommen, men der er 
en lov, som siger, at kun er dem, der ejer grisene, 
som må se dem.
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Fastelavn  på Vemmelev Skole...
Den 18. november tog 7.a fra Vemmelev Skole til en bondegård i Hallelev, for at lære mere 
om landbrug - en viden, som vi skal bruge i biologi.
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Set og sket på Vemmelev Skole !

           

Gang i smedjen
I fagugen blev der tændt op i es-
sen, for det var tid til at lave smyk-
ker, som først skulle snoes og siden 
formes som et omegategn.

Drama som valghold...
Som noget nyt i den nye skolereform er der 
jo kommet valgfag og vi havde valgt at sam-
le drama og musik, så vi sammen kunne lave 
en lille forestilling på de ni gange vi havde at 
gøre med fra sommerferien og frem til efter-
årsferien. Der kom to fine stykker op at køre og 
her ses et billede fra det ene stykke. Eleverne 
optrådte for mellemtrinnet og udskolingen. 
Lige inden jul skal det nye hold på valgfage-
ne fremføre et stykke for indskolingen. Det er 
dejligt at vi har mulighed for at vise hvad vi 
laver på valgfagene.

Valgholdet multifag
Multifag viste deres flotte malerier frem til 
morgensang en dag i november. 
De havde arbejdet med akrylfarver og mo-
tiverne var udarbejdet ud fra forskellige te-
maer.

Politirazzia...
Knap var skoleåret begyndt før der var en poli-
tirazzia ved kiss and ride anlægget.
Hvad der præcist blev tjekket hos bilisterne er 
uvist - men underligt forekom det, at politiets 
egen vogn var parkeret på et sted, hvor der var 
klart standsning forbudt...

Fotograf på arbejde...
Årets klassebilleder er blevet taget. Her er 
det Alberte 6.b, som står klar til fotografe-
ring.
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Rytmisk dag for femte...

Dukketeater i 3.a

5. klasserne var til Rytmisk Dag på Baggesensskolen i Korsør sammen 
med elever fra Baggesensskolen, Forlev Friskole, Broskolen, Helms 
Skole og Tårnborg Skole. De var delt ud på hold med elever fra de an-
dre skoler. De var igennem et danseværksted og et musikværksted i 
løbet af dagen. Vi havde en super god dag og det hele sluttede af med 
en opvisning fra de fire værksteder i hallen for alle eleverne.

Til julearrangementet i 3.a med forældre 
og søskende spillede klassen dukketea-
ter. Stykket handlede om en nisse som vil 
glæde Julemanden og det gør han ved at 
give ham en gave hver dag op til jul. Til 
stykket som var i tolv kapitler, (tolv sce-
nerier) lavede  eleverne figurer, mellem-
tæpper og bagtæpper, vi lavede  en sang 
der passede til stykket. Teatrene står nu 
på biblioteket og kan ses til juleferien.



Flotte 
Luciaoptog 
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Som det i de seneste år har været tra-
dition, står 5. klasserne for skolens Lu-
ciaoptog. 
Da skolen som bekendt har 2 femte-
klasser med elevtal, der nærmer sig 
de 30 elever, lå det ligesom i kortene, 
at hver klasse lavede deres eget op-
tog. 
Selvom der hvert år nok er en mindre 
modstandsgruppe, som ikke nødven-
digvis synes, at det er særlig fedt at 
bevæge sig syngende rundt på skolen 
iført nogle hvide kapper - så var det 
bestemt ikke noget der dominerede 
optogene. Alle indlevede sig i rollen, 
og der blev sunget højt og tydeligt til 
glæde for tilskuerne.
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ønsker sammen med skolens ledelse elever og forældre en rigtig god jul 
samt et godt nytår !

Set og sket på Vemmelev Skole...

Julestemningen breder sig...
Mandag d. 1 december var der traditionen tro klassedag. På 4. klassetrin blev der hygget med at 
lave julepynt og gaveæsker. Der blev også tid til at julebage og åbne pakkekalender. Dagen afslut-
tedes med at spise alle kagerne, mens vi så 
en julefilm...

           
Lektielæsning
I forbindelse med den nye reform blev der indført 
tid til lektielæsning og faglig fordybelse. På de for-
skellige klassetrin bliver det grebet lidt forskelligt 
an, men de fleste elever ser ud til, at være godt til-
freds med ordningen. På billedet ser vi elever i 6.b 
i gang med at lave dagens lektier.


