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Afskedens time...

Sædvanen tro blev 9. klassernes
sidste skoledag fejret med karamelkastning og underholdning. I lighed
med de sidste mange års tilsvarende
arrangementer forløb dagen på den
bedst tænkelige måde. I flotte udklædninger turede afgangseleverne
fra klasseværelse til klasseværelse,
hvor jublende elever tilskyndede til

at kaste endnu flere karameller ind i
klasseværelset.
Senere underholdte 9.a og 9.b med
parodier på deres lærere. Her lykkedes
det virkelig på en sjov og diplomatisk
måde at få udstillet lærernes særlige
måder at være på. I forlængelse af underholdningen blev klassernes lærere
begavet, mens eleverne via pæne og
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sjove bemærkninger fik taget en ordentlig afsked med deres lærere.
På billedet er det lærer Flemming alias Morten fra 9.b der i ærgrelse sig
over klassens manglende historiske
formåen smider sig på gulvet og holder sig for øjnene, mens klassens elever ser ud til at hygge sig gevaldigt.
Se flere billeder inde i bladet !

Forskningens døgn...
En mulighed kun få får

Torsdag d. 23. april tog 7.a ind til Selandia i Slagelse for at høre to foredrag, til forskningens døgn.
Det første foredrag handlede om, hvordan det er at være forsker samt hvad man laver som forsker. Det andet foredrag handlede om, hvordan og hvad ældre mennesker skal spise samt hvad
der er bedst for dem. Han fortalte også hvad forskningens døgn gik ud på. Det gik ud på at der
var omkring 20 unge studerende, hvor nogle arbejdede med landbrug, nogle arbejde som kokke
og tjener og nogle fra handelsskolen. De blev delt op i 3 grupper, som alle skulle lave en forret,
hovedret og dessert, som skulle være egnet til ældre mennesker på plejehjem. Alt dette tog 2
timer. Derefter tog vi bussen hjem og fortsatte med vores normale lektioner.
Resultatet af forskningens døgn
Fredag d. 24. April tog vi bussen op på kokke- og tjenerskolen. Da vi kom derop vidste vi, at
vi skulle høre præsentationerne og være med til en slags eksamen, hvor de tre grupper skulle
fremlægge, hvad de havde fundet ud af. De skulle også fortælle om, hvorfor de havde valgt lige
præcis den slags mad og derefter servere maden for os, de ældre pensionister der var på besøg
fra Blomstergåden og juryen. Vinderen blev kåret udefra fra juryen og de ældres meninger fra
Blomstergården. Vi fik serveret en forret og en hovedret fra hver gruppe. De smagte alle sammen
godt. Vinderen blev den første gruppe.
Det hele blev filmet og sendt live til Selandia, så vi skulle opføre os ordentligt.
Det var meget fornemt, at blive udvalgt til at være med til præsentationerne. Det blev vi fordi, at
vi er adoptionsklasse hos Plejecenteret Blomstergården.
Malou Poulsen & Ida Stjerne Hansen.

Fæstningen i Korsør

dem der oplevede fæstningen i gamle dage.
Efter alt det vi havde lavet skulle vi lege nogle
lege sammen. Det gik ikke så godt med at lege,
så vi droppede det til sidst.
Efter pausen skulle vi samles i vores bordgrupper igen og læse en historie om undervisning
forløbet, skulle vi snakke om det den handlede om. Da vi var færdige skulle vi samles ved
fæstningen og museet hvor vi atter skulle høre
noget historie, samtidig med vi skulle ligge eller sidde på græsset. Vi skulle snakke om hvad
historien handlede om. Inden vi til sidst blev
hentet af bussen, skulle vi samles i vores bordgrupper. Vi fik en iPad i hver gruppe, så skulle
vi tage billeder af hele fæstningen og området.
Billederne skulle både være normal-, frø- eller
fugleperspektiv. Vi skulle bruge billederne til
vores undervisning forløbet.
Josefine Vedanti Hansen 7A

Den 11. maj blev vi sammen hentet med kulturbussen ved en 9 tiden. Da vi så kom til fæstningen stod vores turguider Jesse-Lee og Kathrine
klare til at tage imod os.
Da vi alle kom ud fra bussen gik vi sammen hen
til fæstningen, hvor vi fik instruktion i, hvad vi
skulle gøre og lave.
Det første vi gjorde var, at vi gik hen til gryden.
Her skulle vi have et stykke papir og kuglepen,
hvor vi skulle skrive en brainstorms over fæstningen om, hvad vi vidste og troede, at der
skete i gamle dage. Fæstningen blev holdt fordi, ”fæstningen var en hyldets til de skibe, der
var vendt hjem fra krig”. Da vi var færdig med
at skrive om fæstningen i gamle dage skulle vi
repetere, hvad vi havde fundet ud af.
Det næste vi gjorde var, at vi alle skulle læse
om undervisningsforløb og tale om, hvad det
handlede om.
Herefter skulle vi ned og sidde eller ligge på
græsset, hvor vi fik fortalt nogle historier om
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7.b til erhvervsorientering og interview
hos Gardehusarregimentet i Slagelse
Et erhvervs-orienteringsløb, spørgelystne unge mennesker og en håndfuld dygtige kasernemedarbejdere var opskriften på en god dag for Gardehusarregimentets adoptivklasse fra Vemmelev Skole.
Kl. 09.00 mødte 7.b velforberedte op til en ny
dag ved Gardehusarregimentet. Et orienteringsløb var i forvejen blevet sat op, og inden
længe var grupper af 2-3 elever af sted rundt
på kasernen for at finde posterne. Her kom de
bl.a. forbi køreskolen, fysioterapeuten, lægen,
mekanikeren, kokken, sadelmagerværkstedet
og beslagsmeden ved Hesteskadronen. Der
var fart over feltet, og dagens vindere blev Silas, Linus og Johanne i en flot tid.
Efter orienteringsløbet havde eleverne hjemmefra udfærdiget spørgsmål til selvsamme
professioner, og inden længe var eleverne i
fuld gang med at interviewe de forskellige
medarbejdere, der havde været så venlige at
stille sig til rådighed.
Disse interviews, som blev foreviget på skolens
medbragte iPads, sidder eleverne nu og arbejder med på skolen, og disse interviews skal
sammen med et større projekt om TV-reklamer
på 7. årgang resultere i en reklamefilm om Gardehusarregimentet.
Alt i alt i en rigtig god dag for alle på såvel Antvorskov Kaserne som i 7.b, og både klassen og
Gardehusarregimentet ser frem til at fortsætte
samarbejdet efter sommerferien, hvor der allerede er flere spændende arrangementer i støbeskeen.

Tekst: Maj-Britt Steenbuch Falk, Vemmelev Skole og Tenna Lundberg Poulsen, Antvorskov Kaserne
Foto: Tenna Lundberg Poulsen, Antvorskov Kaserne

3

Find Holger, ulven og alle de andre...
9. klassernes sidste skoledag blev på alle måder en mindeværdig
dag. Først og fremmest huskes alle de flotte og fantasifulde udklædninger, som eleverne mødte op i. Skolens tilbageværende
elever vil snarere huske det store antal karameller, de kunne sætte til livs, mens afgangselevernes lærere nok mest vil huske de
parodier af dem selv, de blev udsat for.
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Orienteringsløb...
Mens 6.b var til Skole-OL,deltog 6.a
i Dansk Skoleidræts orienteringsløb
i Korsør Lysskov. Det blev en både
				
sjov
og lærerig oplevelse. Udstyret med kort skulle eleverne finde
forskellige poster i skov og krat.
Klassen løb mod 6. klasser fra et
par kommunens andre skoler - og
søreme om det ikke lykkedes 6.a at
komme sejrrigt ud af dette møde.

Ungdomskulturer...
Som en del af SSP-samarbejdet, var 8. årgang til et
stand-up-lignende show,
				
hvor de via en morsom
vinkel blev præsenteret for
flere alvorlige temaer, som
alle vedrørte ”det at være
ung”.
Det kom der nogle fornøjelige timer ud af.
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Cyklistprøven...
Det blev Isabella fra 6.a, der med
maksimumspoint vandt den lokale cyklistprøve, som er sam				
mensat af såvel en teoretisk del
som en praktisk del. Dermed har
Isabella muligvis suppleret med
de næstbedste i prøven kvalificeret sig til kredsfinalen.
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Den blinde vinkel...
Som en del af færdselsundervisningen har 5.a besøgt køreteknisk
anlæg i Slagelse. Her fik eleverne
				
synliggjort forskellige faremomenter i trafikken, som man normalt ikke har det store kendskab
til. F. eks fik eleverne input om farer ved glatføre, lastbilers udsyn
ved højresving, hvad der sker ved
en hård opbremsning m.m.
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Tv-reklame: Blomstergården...
Adoptionsvirksomhed
7.a på Vemmelev skole er blevet adopteret af
plejecenteret (Blomstergården). I de næste 3 år
skal de komme og være aktive med de ældre,
samtidig med at man hygger og skaber gode
venskaber. De gange eleverne har været på plejecentret, har de knyttet et godt bånd med de
gamle.
Målet med besøgene er, at bruge virksomheden til at få en forståelse for, hvilke erhverv der
er tilknyttet en virksomhed som Blomstergården samt hvordan en virksomhed fungerer.

hen på Blomstergården og filme nogle af de
ældre som fortæller noget positivt og noget
negative om det at være på et plejecenter som
Blomstergården.
De filmer også de forskellige aktiviteter og miljøer de befinder sig i. Når eleverne har filmet en
masse klip, skal de hjem og klippe det sammen,
til en perfekt tv-reklame. En perfekt tv-reklame
til plejecenteret, er hvis den opfylder vores læringsmål og rammer målgruppens behov.
Nominering og Oscaruddeling
Når alle tv-reklamerne er færdige, tager eleverne til blomstergården, hvor alle de ældre skal se
de tre nominerede Tv-reklamer, som Mona har
valgt. De ældre skal så stemme om den bedste
reklame og til sidst vil Hanne (lederen af blomstergården), uddele en præmie, til vinderne.

Tv-reklame
Her på seneste har 7.a på Vemmelev skole arbejdet med Tv-reklamer i dansk. Vi har fået
nogle meget tydelige mål for forløbet og vores
slutmål er; at lave en tv-reklame om Blomstergården - med de ældre som målgruppe.
Den skal tænkes i forhold til, hvis de skal eller
har behov for at for noget mere hjælp. 7.a skal

Sjov frikvartersbeskæftigelse...
Det gælder om at
kende de rigtige
steder på internettet og have et
smartboard til rådighed. Så kan klasseværelset på en
sur regnvejrsdag
pludselig forvandles til et danselokale med mulighed
for at lære nogle
lækre moves...
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Mord i mørket på skolen...

7. årgangs uddannelsesmesse...
Fredag d. 8. maj afholdte 7. klasserne deres egen uddannelsesmesse. 6. og 8. klasse samt 7-9 D var blevet inviteret ned, for at se alle de fine boder og senere kom 7. klassernes forældre også.
Op til uddannelsesmessen
havde 7.a og 7.b haft projektuge, hvor de blev inddelt i forskellige grupper. De blev dannet ved interesser ud fra emnet
”Uddannelse” og en test, som
de tog. Inden det hele startede
fik de af vide, at de ikke bare
skulle lave en fremlæggelse,
men en uddannelsesmesse,
for både andre elever og forældre. Eleverne skulle selv sørge

for deres boder samt, hvad der
skulle være i dem. Der var rigtig mange flotte boder, hvor
der bl.a. var nogle som havde
lavet pæne kager, sørgede for
bolsjer, og den ene sygeplejerskegruppe havde anskaffet
nogle rekvisitter fra Slagelse
sygehus. Projektopgaven skulle også indeholde et produkt,
som skulle være ved deres bod.
De fleste havde valgt at lave en

Mister Paradise fundet i Sønderborg...
Som en lille selskabsleg fandt eleverne i 6. ab
på at kåre Mr. and Mrs. Paradise på lejrskoleopholdet. En lille finesse var dog, at det var piger				
ne, der skulle forstille drengene og omvendt.
Det kom der meget grin ud af og et godt billede...
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brochure eller et slideshow. Fra
klokken 10.00 - 10.45 satte de
boderne op, og derefter sjette
og ottende klasserne, og havde mulighed for at stille alle de
spørgsmål de havde lyst til. Da
eleverne var gået, kom forældrene lidt efter lidt. De havde
også muligheden for at spørge
om hvad de havde lyst til, helt
ligesom eleverne.
Mathilde og Sandra 7.a

Lejrskole = hele pakken...

Seje elever fra 6. ab foran Sønderborg Slot
I henhold til §16 i lov om folkeskoleloven kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som lejrskole med
overnatning.
I årevis har Vemmelev Skole
udnyttet denne mulighed ved
at sende elever på en 5 dages
lejrskole. Tidligere lå lejrskolen
i 7. eller 8. klasse - men siden
indførelsen af ordningen om
indskoling, mellemtrin og udskoling har lejrskolen været
placeret i 6. klasse.
At være på lejrskole er for mange elever en stor udfordring.
Allerede inden man tager afsted kan elevernes forestillinger om det at skulle undvære
mor og far, at maden er uspiselig, at man ikke kan sove andre
steder end i sin egen seng og
at man ikke kan holde ud at bo

sammen med andre så mange
dage fylde så meget i hovedet,
at det for enkelte elevers vedkommende betyder, at de ikke
er meget for at skulle med.
Udfordringerne under selve
lejrskolen er både fysiske og
mentale. Mange af de udflugter, der er på lejrskolen indebærer nogle gåture, som klart
overskrider, de distancer man
på en normal dag tilbagelægger. Et sted mellem 7 og 15 km
pr. dag er ikke ualmindeligt.
Dertil skal lægges det eleverne rør sig, når de om aftenen
er aktive på sportspladsen - og
den formodentlig mindre søvn
de får.
På det mentale plan udfordres
leverne også. Nogle får hjemve, mens andre oplever, at der
knap er mulighed for at være
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sig selv. Dertil kommer alle de
indtryk fra de fælles oplevelser,
som også skal fordøjes.
Onsdag aften plejer at være
noget særligt. På dette tidspunkt er der efterhånden mange elever, som er godt trætte,
hvorfor deres tolerancetærskel
er noget lavere end ellers. Derfor er det ikke ualmindeligt, at
der opstår gnidninger - ofte
fordi små problemer pludselig
bliver til store problemer.
På trods af ovennævnte udfordringer, som uvilkårligt er
en del af lejrskolepakken, så
overskygger de ikke tilnærmelsesvis alle de gode og uforglemmelige oplevelser, som
eleverne ellers får på turen...		
		
Michael P

Lejrskolen 2015...

Hej alle sammen. Vi har lige været på lejrtur, til Onsdag: Kl 09.15 tog vi med bussen hen til FrøSønderborg. Nu vil vi fortælle om, hvad vi lave- slevlejren. Da vi ankom, skulle vi lave nogle opde i den uge.
gaver i vores værelsesgrupper. Det havde vi ca.
en time til. Ca. kl. 12 tog vi med bus til SønderMandag: Vi tog fra Slagelse Station kl. 10.30. borg slot. Da vi kom derhen skulle vi spise froDet tog ca. 4 timer, at komme hen til vandre- kost. Vi blev delt ind på fire hold. På holdene gik
hjemmet fra Slagelse. Da vi kom derhen blev vi vi rundt, og hørte om Sønderborg slot i gamle
indkvarteret på vores værelser, fik regler af vide dage. Da vi var færdig gik vi ind til byen, så vi
og pakkede ud. Da vi havde været der i noget kunne se hvor vi måtte gå henne om torsdagen.
tid, lavede vi Mr. Og Mrs. Paradise, hvor dren- Bagefter gik vi tilbage til vandrehjemmet. Da vi
gene var piger, og pigerne var drenge. Kl 18.00 havde spist gik næsten alle ud for, at spille fodskulle vi have aftensmad, vi fik spaghetti med bold, og heppe. Kl. 22 var alle på værelserne.
kødsovs. Efter maden skulle vi skrive logbog.
Kl. 22.00 skulle alle være på deres værelser! Kl. Torsdag: Kl 07.45 gik vi ud til Dybbøl Mølle,
22.30 skulle der være ro på værelserne.
hvor vi ankom ca. en time efter. Da vi kom hen
til Dybbøl Mølle skulle vi se en film. Efter det
Tirsdag: Vi tog til Danfoss Universe med bus, skulle a-klassen med den ene mand, og b-klasdet var meningen, at bussen skulle komme kl sen med en anden mand. Der gik vi ud, og prø09.15, men den kom først en time efter. Da vi vede nogle gamle uniformer, fra 1864 krigen.
kom derhen blev vi delt ind på to hold. På hol- Da vi var færdige med det, gik vi ud på en lille
dene skulle vi lære, at lave raketter. Den længste plads, hvor vi blev inddelt på 8 grupper, hvor
fløj omkring 80 meter. Da vi var færdige med, at der var en anføre på hvert hold, som skulle hollave raketter fik vi lov til, at gå rundt i nogle små de øje med resten af gruppen. På de forskellige
grupper, og bare hygge. Da der var gået ca. to værksteder skulle man: Lave pandekager, skrive
timer, skulle vi mødes igen, og lave samarbejd- med blæk, trække en bro/kigge på kanoner og
søvelser, og se 5D film. Efter det skulle vi hjem. lave patroner. Da vi var færdige med det, skulle
Da vi havde spist, gik nogen udenfor, og spille- vi ind i barak, hvor vi skulle høre en lille histode fodbold, hvor vi vandt 13-4. Nogen af dem rie. Efter det, skulle vi ud og marchere, og synge
der ikke spillede heppede. Nogen af de andre ”Dengang jeg drog afsted”. Nikita og Nicoline 6B
var indenfor. Kl 22.00 gik vi ind på værelserne.
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Interessante lejrskoleoplevelser...

Sønderborg var atter engang rejsemålet for 6. årgangs lejrskole. Området byder på nogle rigtig
gode ture, som giver eleverne nogle faglige oplevelser i såvel historiske som naturfaglige retninger, som vi til dagligt ikke har mulighed for at tilbyde...

Emil var første mand over krokodillegraven...

Det var ingen sag at løfte en bil, når man først
lige fandt fidusen.

Caroline, Emma og Isabella måtte hente deres
raket uden for Universe, efter den havde fløjet
omkring 80 meter.

William fyrer sit holds hjemmelavede raket af
- men undgår ikke at få en gang vand...
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Livet som legeagenter...

Vi er ude og lege med børnene hver dag i det
store frikvarter fra kl 09:30 - 10:00. Vi leger mange sjove lege med 0.-3. klasserne. Det er vildt
lærerrigt, og man lærer både om og hvordan
man færdes med børn og man lærer også om
sig selv, selv om børnene også kan være besværlige en gang i mellem, Fx når de tager de
ting vi leger med. Men de er som regel rigtige
søde og lege med. Så prøv og kom og vær legeagenter med os. I kan kende os på vores grønne
trøjer.

En gang om året er vi Gerlev Legepark til åbningsevent sammen med lærer Jette og Jeanette, pædagog Her hygger vi os rigtig meget
og lærer rigtig mange nye og spændende lege.
Vi møder også nye mennesker og har en rigtig
fed dag i Gerlev, og som altid har Jette noget
godt i ærmet til os Legeagenter. Godt nok skal
vi arbejde hårdt får det, men der skal også være
plads til lidt sjov og ballade.
Joy Larsen, Johanna Rosenqvist og Kathrine Kjæp

Det sociale liv styrket...
Som beskrevet ovenfor bliver Gerlev Legepark benyttet til at uddanne legeagenter. På femte årgang var
legeparken udflugtsmål til
at styrke fællesskabet mellem klasserne. Via forskellige aktiviteter med fokus
på samarbejde og hensyntagen legede klasserne sig
gennem dagen, som for alle
parter var en rigtig god oplevelse...
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Matematik som bageaktivitet...
Understøttende undervisning er et tiltag i den
nye folkeskolereform, som i de forskellige fag
bredt set giver tid til at lave nogle aktiviteter,
som på en lidt anderledes måde støtter op om
faget. På første årgang benyttede man denne
mulighed for til at holde ”store bagedag” - og på
denne måde sikre, at eleverne fik målt og vejet
samt på en aktiv måde stiftet bekendtskab med
hverdagsbegreber som gram, deciliter, teskefuld, spiseskefuld, halv og hel m.m.
Der blev bagt og spist nogle lækre kager efter
en god og hæsblæsende formiddag i køkkenet.
Det var med at holde tungen lige i munden ved afvejningen af smør og mel.

En gennemgang af opskriften og hvem der skulle gøre
hvad, var nødvendig inden bageriet blev sat i gang.

Kunsten at knuse et æg blev udført af Laura fra 1.a
mens flere opmærksomt fulgte med.

Namme-nam - nu er det lige før, der må spises af den
hjemmebagte kage.
Lidt saftevand for at skylle de sidste krummer ned,
skulle der også til.
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Her kommer Vemmelev Skole !

Flotte OL-kvalifikationer...

Sidste år vandt daværende 5.b kvalifikationsstævnet til Skole-OL på Østerbro Stadion. Søreme om det ikke lykkedes klassen at gentage triumfen i år. For at det ikke skal være løgn, så
får 6.b følgeskab af nuværende 5.b, som sikkert vandt stævnet
for 5. årgang.
For femteklassernes vedkommende blev det en våd omgang,
hvor stævnet med jævne mellemrum blev plaget af regnbyger
- og til sidst blev afbrudt.
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Endnu flottere OL-præstationer...

Såvel 5b som 6b leverede super gode resultater ved Skole-OL henholdsvis den 10. og 11. juni. For
Lukas fra 6.b blev dagen noget helt særligt, for han formåede at kvalificere sig til finalerne i længdespring og 60 meter hæk, hvor han med et spring på 4,64 meter blev nr. 4 og i hæk løb sig til en
sølvmedalje. Ud af over 80 deltagende skoler blev 6. b samlet nr. 6 mens 5. b sluttede midt i feltet.

Lukas (yderst til højre) på sejrsskamlen efter at have vundet sølvmedalje i 80 m hæk. Philip bliver præsenteret på landsdækkende tv, før finalen i 80 meter sprint.

Gode skift og hurtige elever gjorde at 6. b vandt deres staffetheat - desværre i en tid, der ikke rakte til
finalen. Philip, der blev nr. 8 i finalen i 80 m sprint,viser elegant stil i sit heat i hækkeløb, som han vandt.
Marie et mulehår foran Emma i 80 m. Ved målstregen var rollerne byttet om, så Emma vandt heatet.
Rasmus og Nikolaj på vej ud af første sving i den hårdeste løbedisciplin 400 meter.
Lukas springer sit bedste spring i længdespringfinalen.
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Naturfagsmarathon i Antvorskovhallen
5.A og 5.B tog til Naturfagsmarathon den 21. maj.
Det var en spændende og god dag, hvor de fik
brugt de opfindelser de havde arbejdet på i undervisningen op til marathonen. 5.B fik en flot 2.
				
plads. Så de kom hjem med diplom.
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Morgensang
Mandag den 1. juni spillede 1.A ”Jeg
ved en lærkerede” på boomwhackers til
morgensang. Boomwhackers er små kulørte plasticrør i alle regnbuens farver og med
				
forskellige
længder. Det enkelte rør danner lyd
ved at blive slået mod et andet rør (hvorved der
fremkommer to lyde) eller mod gulvet, hånden,
benet eller vel stort set hvad som helst, man kan
finde på. Hvert rør har sin tone, og tilsammen
udgør rørene en c-dur-skala.

Skole !

Valghold Outdoor
Valgholdet var en tur i Bakkely Skov
for at lære om forskellige trætyper i
forhold til, hvad der er godt at bruge
til bål og optænding, og hvilke fordele
				
og ulemper, der ellers er ved de forskellige sorter.
Efter de havde fået gang i deres eget
bål, kunne de komme til at lave mad
og pandekager til gruppen. Henrik
havde lagt to sten på bålet, for at vise
hvordan man kan holde varmen ved
hjælp af en opvarmet sten f.eks som
fodvarmer eller i løbet af natten i et
telt.
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