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Klar til kvartfinalerne...

Kvart - kvart - kvart- finalen kunne publikum have 
råbt, da drengene fra Vemmelev Skole efter et dra-
matisk opgør, som måtte ud i forlænget spilletid og 
straffesparkskonkurrence, kunne trække sig sejrrigt 
ud af kredsfinalen i Ekstrabladets Skoleturnering.
Vemmelev Skole har i en årrække deltaget i tur-
neringen, men aldrig før er det sket, at et hold har 
kæmpet sig helt frem til kvartfinalerne. Det fore-
kommer helt vildt at en middelstor landsbyskole 
skulle kunne begå sig blandt langt større byskoler 

- men et sammentræf af nogle ualmindelige gode 
fodboldårgange, et godt sammenhold og sam-
menspil - og måske også en smule held har været 
medvirkende til de flotte resultater. I i hvert fald 
skal der lyde et kæmpe tillykke til drengene - og vi 
ser med spænding frem mod at kvartfinalerne, når 
de engang i foråret skal afvikles.

Læs mere om holdets afgørende kamp inde i bla-
det...
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Vejen mod kvartfinalen...
Allerede i sidste års udgave af Ekstra Bladets Skolefodboldturnering - verdens største - 
stred Vemmelev Skoles drengehold sig til kredsfnalen, men røg ud efter et 1-0 nederlag til 
Borgerskolen efter forlænget spilletid. 

I dette års turnering har drengene fra Vem-
melev Skole taget skridtet videre og efter flere 
flotte sejre kæmpet sig frem til kvartfinalerne. 
Sejren i kredsfinalen over Nordvangskolen fra 
Glostrup kom først i hus efter forlænget spille-
tid og straffespark.
Nordvangskolen kom ellers bedst fra start. Med 
en kraftig vind i ryggen bragte de sig tidligt i 
kampen foran med 1-0. Derefter overtog Vem-
melev teten og sad på det meste af spillet - dog 
uden det førte til det helt store. Vemmelevs top-
scorer Christoffer Bergman havde kampen igen-
nem to oppassere omkring sig, så det blev kun 
til et enkelt skud mod mål. I anden halvleg stod 
Nordvangskolens defensiv stærkt - så stærkt at 
Vemmelev ikke kunne udnytte medvinden til at 
producere de nødvendige målchancer. Men der 
blev kæmpet for sagen og endelig lige før slut-

fløjt fik hjemmeholdets Christian Hansen sendt 
et højt indlæg over i venstre side. Bolden sejle-
de direkte ned i hovedet på Lukas Jensen, der 
havde placeret sig rigtigt. Fra hans hoved sejle-
de bolden ind i et tomt mål til hjemmeholdets 
store jubel. 1-1 og dermed forlænget spilletid. 
I den forlængede spilletid vekslede spillet frem 
og tilbage. Både hjemmehold og udehold hav-
de et par chancer, men de blev hver gang blok-
keret inden de nåede målet. Altså måtte der en 
straffesparksafgørelse til for at finde en vinder.
Her blev hjemmeholdets stærke keeper, Mads 
Kümpel, afgørende. Han viste sit værd og ved 
at tage et straffe ud af fire. Da alle hjemmehol-
dets straffesparksskytter samtidig scorede, var 
sagen klar - kvalifikationen til kvartfinalerne var 
en realitet.

1. september:  Vemmelev Skole - Forlev Friskole, 12-2
24. september:  Høng Skole - Vemmelev Skole, 0-6
20. oktober:  Vinde Helsinge Friskole - Vemmelv Skole, 0-8
29. oktober:  Vemmelev Skole - Marievangsskolen, 2-0
9. november:  Vemmelev Skole - Nr. Jernløse Skole, 0-0 (5-4 efter straffe)
18. november:  Vemmelev Skole - Nordvangskolen, 1-1 (6-4 efter straffe)
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Erhvervsuge på 3. årgang...
I uge 37 havde vi om erhverv.

Vi startede om mandagen med fire timers byvandring.
Vi rendte rundt i hele Vemmelev og Forlev og tog billeder af 
erhverv. Efter turen skulle vi hjem og have et kort over byen, 
og så skulle vi sætte tal, hvor vi havde været henne. 
Sidst på dagen lavede vi evaluering af dagen.
Om tirsdagen skulle vi have forældrebesøg i to timer.
Vi hørte om et arbejde i DR byen og om et arbejde som 
S-togs reviser. Efter det skulle vi interviewe folk på skolen.
Om onsdagen havde vi forældrebesøg igen. En som sund-
hedsplejeske og en forældre der arbejdede på en skole hvor 
eleverne både sover og går i skole. 
Derefter skulle vi se en film om dyrene på landet og dem 
der ikke havde interviewet skulle interviewe folk på skolen 
imens. 
Torsdag skulle halvdelen fra 3.a og halvdelen fra 3.b på bon-
degårds besøg eller lavede cafe i madkundskab. 
Fredag var det bare omvendt.

William og Matilde 

SUK FESTIVAL 
2015...
SUK festival 2015 foregik i 
Slagelse den 3. september, 
det var en lærerig og spæn-
dene dag for 8. og 9. klas-
serne, og der var både sjove 
aktiviteter som fx fodbold, 
gymnastik, højt musik og en 
masse andre aktiviteter! Man 
havde mulighed for at se og 
få forståelse for hvad man la-
ver på X-Class, ungdomssko-
len i Slagelse og nogle af de 
forskellige uddannelser som 
HHX, HTX, STX. Der var selv-
følgelig også mulighed for at 
gå rundt og hygge sig med 
sine venner/veninder, møde 
nye mennesker, samt kun-
ne man også købe noget og 
drikke & spise.

Den 27. august havde Vemmelev Skole besøg af borgmester, Sten Knuth. I forbindelse med hans 
tur rundt på skolen var han dels inde i 8.a og 6.a, dels til møde med skoleleder Rikke Sørensen. 
Besøget gav tydeligvis borgmesteren et indblik i hvor rare og dygtige eleverne  på Vemmelev Skole 
er, og ikke mindst et indtryk af, hvor langt skolen er i arbejdet med visible learning. 
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Fordybelsesuge 37...

Førstehjælp på mellemtrinnet...
I forbindelse med fordybelses-
ugens indhold om førstehjælp og 
trafik, lavede 4.a stop-motionfilm 
om førstehjælp. Det var næsten 
alle elevers første forsøg med dette 
medie, og det kom der nogle me-
get flotte og kreative film ud af. Det 
var spændende at undersøge det vi 
kunne med flyttefilm. Og besvær-
ligt!
Der var både film om trafikbøller, 
sammenstød, skatere og rumraket-
ter. Her en lille film om førstehjælp 
lavet af Maia og Andrea.
Klik på billedet øverst til venstre for at se filmen

Indskolingen på gårdbesøg...
I fordybelsesugen uge 37 havde 3.a og 3.b erhver-
suge. Vi var fx på gårdbesøg. Da vi kom der ud, 
skulle vi se på nogle heste, høns, køer og grise. Vi fik 
lov til at strigle hestene og tage æg fra hønsene og 
vi fik også lov til at fodre køerne og kalvene.  Bon-
demanden hed Søren. Han havde en hund der hed 
Loke. Vi fik også en tur i en majslabyrint. Vi fik også 
en tur på traktorvognen. Vi så også en maskine til 
at malke en ko.
                                               Nikolas og Rasmus 3.a

Blandt aktiviteterne i fordy-
belsesugen for mellemtrin-
net var en tur på cykelfor-
hindringsbanen, hvor det 
gjaldt om at holde tungen 
lige i munden. Nederst er 
det Emil, der er ved at læg-
ge Andreas i aflåst sideleje.
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Gang i smederiet...
I fordybelsesugen fik sjette år-
gang mulighed for at afprøve 
forskellige teknikker i smede-
værkstedet. Som det fremgår af 
billedet blev eleverne udstyret 
med forklæde, høreværn og 
beskyttelsesbriller.

Gang i pizzabageriet...
Som afslutning på fordybelsesugen bagte udsko-
lingseleverne pizzaer over åben ild. Rygterne for-
tæller at det var særdeles hyggeligt og pizzaerne 
var velsmagende...

Set og sket p
å Vemmelev Skole !

Gang i fskeriet...
I forbindelse med et natur og teknologiarbejde var eleverne 
fra 6.b en tur ved gadekæret for at vandinsekter. Rygsvøm-
mere, vandkalve, skorpionstæger, igler og salamandere hør-
te til de vandinsekter, som der blev fanget flest af.
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Oplevelser i det sønderjyske...
6. ab har været på lejrskole i Sønderjylland. Læs hvordan det forløb.

Mandag: Vi tog toget fra 
Korsør Station. Da vi kom 
til Nyborg, tog vi en bus 

til Sønderborg. Fra stationen gik 
vi til Sønderborg Slot. Først fik vi 
mad og derefter blev vi delt op i 
grupper og gik rundt på slottet. Så 
gik turen på 2 km til vandrehjem-
met. Men der var et problem…  
vandrehjemmet havde booket os 
til uge 40, og vi var der uge 39. Vi 
fik aftensmad inden vi kørte med 
bus af sted til Nordborg Idræts-
højskole, hvor vi skulle bo i stedet 
for. Da vi kom frem var alle trætte 
og gik i seng...



Tirsdag: Vi spiste morgenmad og smurte madpakker. Klokken 
ca. 8.00 tog vi en bus til Dybbøl Banke og Historiecenter Dyb-

bøl. Vi kom ind og blev delt i A og B, som med hver deres guide 
kiggede på forskellige ting og bl.a. bagte pandekager over bål, 
nogle hold skrev med blæk, støbte kugler af tin og meget mere. 
Vi marcherede i takt mens vi sang ”dengang jeg drog af sted”. Vi 
stormede også skanserne (men en arm på ryggen, fordi soldater-
ne jo havde et gevær i hånden). Derefter gik vi en tur, hvor vi fik 
en overraskelse. Vi skulle hen til en gård der solgte Bondegårdsis. 
Man kunne vælge at køre med traktor eller gå. Vi klappede køer 
og så ismejeriet. Da vi kom hjem spiste vi og gik i seng.
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Onsdag: Vi spiste morgenmad og gjorde os klar til Dan-
foss Universe, som mange glædede sig til. Da vi kom, 

blev vi delt ind i hold og fik en guide. Først fik vi en rund-
visning og første del af undervisningsforløbet. Så fik vi to ti-
mers pause, hvor vi kunne købe souvenirs og kigge lidt selv. 
Efter de to timer skulle vi mødes igen for at få anden del af 
forløbet. Vi kørte også på Segways. Derefter tog vi hjem, spi-
ste aftensmad spillede bold i hallen og gik i seng.

Torsdag: Vi spiste morgenmad og gjorde os klar til Frø-
slevlejren. Vi gik sammen i små grupper og udfyldte et 

opgavehæfte. Samtidigt var der rig mulighed for at kigge 
rundt og klare opgaverne. Vi skulle samme dag til Sønder-
borg og på gågaden. Det var hyggeligt. Da vi kom tilbage til 
Idrætscentret skulle vi ud at gå. Vi gik en tur hen til et pizze-
ria.  Det var vores aftensmad. Da vi var færdige med at spise 
gik nogle i Fakta, for at bruge de sidste penge, mens andre 
gik hjem til det sted vi boede. Da alle var kommet hjem gik 
vi i seng.

Fredag: Vi spiste morgenmad og pakkede de sidste ting. 
Vi fik gjort vores værelser rene og så var det ellers bare 

hjemad. I Nyborg må vi skif-
te tog, da det vi kørte med 
var i stykker. Så vi kommer 
til Korsør 30 minutter sene-
re en vi skulle. Vi siger alle-
sammen farvel til vores læ-
rere og så tager vi hjem.
Det var en rigtig god lejrs-
kole, som startede lidt for 
spændende og fyldt med 
regnvejr, men sluttede med 
at have været en rigtig god 
lejrskole.
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En dag på brandskole...
De 2. oktober havde 5. b booket sig ind på Brand- og Redningsskolen ved Hulby. Det blev en rigtig 
god dag, hvor klassens elever fik en masse gode råd om, hvordan man skal forholde sig i røgfyldte 
lokaler, hvordan man slukker en friturebrand, hvordan man anvender et brandtæppe og meget 
andet.
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Stribevis af bondegårdsindtryk...
I forbindelse med et tema i natur og teknologi har 4.a besøgt Michael, som var indehaver af en 
svinefarm med over 700 svin. Det blev på alle måder en spændende tur, hvor alle elevernes san-
ser blev sat på prøve.
Når man kører forbi en svinefarm er det ikke sikkert man tænker over, hvad der foregår inde bag 
murerne. I hvert fald gjorde det stort indtryk på 4.a at se, hvor tæt pakket, sådan en svinestald 
egentlig er. Lydbilledet kunne også virke lidt voldsomt, når 12 -15 skrigende pattegrise kæmpe-
de for at få adgang til soens patter. Det værste var dog lugten eller måske snarere stanken. For 
både at undgå at være smittebærer, og at lugten skulle sætte sig alt for meget i tøjet, skulle vi - for 
at få lov til at være i staldene - iføre os beskyttelsesdragter. Efter besøget i svinestaldene spiste 
vi frokost, hvorpå vi skulle rundt at se på de forholdene udenfor. Her så vi en kæmpe gylletank. 
Michael havde også nogle marker med sukkerroer, som stødte op til gården

Vi fik lov til at trække nogle roer op. Bonden skar nogle en af roerne ud i små bidder, som vi fik lov 
at smage. Ikke alle syntes, at de smagte lige godt. Senere så vi hønsegården, og vi fik lov at røre 
ved et nylagt æg. Så gik vi over mod laden. Udenfor stod en kæmpe gyllespreder med hjul så sto-
re, at deres højde oversteg nogle af elevernes højde. Indenfor havde bonden sin vognpark. Trak-
torer og andre køretøjer til forskellige formål fyldte godt op i laden. Vi fik på skift lov  til at sætte 
os op i den største af traktorerne. Det var sjovt. Ellers viste bonden os nogle forskellige kornsorter. 
Vi skulle gætte på hvilke kornsorter, det var, men det var vi ikke så gode til. Derefter fik vi lov at 
røre ved og se nærmere på de forskellige korntyper. Vi fandt ud af at rapsfrø var sorte. Endelig gik 
vi tilbage på gårdspladsen for at møde de andre fra klassen, som var gået den omvendte tur. Da 
alle var kommet tog vi afsked med bonden og begav os ud til busstoppestedet, hvor vi lidt efter 
blev samlet op, efter at have haft en begivenhedsrig dag på svinefarmen.
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Skolernes Motionsløb as usual...

Som afslutning til Skolernes Motionsløb samledes alle elever i hallen for at se Claudias hold, som 
hele formiddagen havde arbejdet på en rytmisk serie, hvor der indgik sjippetove. Imponerende, 
hvad holdet præsterede i forhold til den korte forberedelse. Ellers forløb motionsdagen nærmest 
som den plejede. Der blev varmet op, der blev cyklet og der blev løbet til den helt store guldme-
dalje. Cykelløbet blev ført an af den lokale ungdoms- og landsholdsrytter Niklas Larsen. 

I hallen blev der kåret vindere 
i diverse discipliner. Vinderne 
ses på billedet til højre. Des-
værre havde den hurtigste 
pige, Ida fra 7.a (billedet til ven-
stre), ikke fået registreret sin 
tid på den korte tur (hun blev 
opholdt af pressen), så der blev 
kåret en forkert vinder. Dette er 
siden blevet rettet.
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Lørdag d. 7. november var 12 
elever ”på arbejde” på Antvor-
skov Skole. Valgholdet ”Robot 
manager” deltog i den lokale 
afvikling af First LEGO League 
2015. Det er en konkurrence 
hvor skolehold mødes for at 
præsentere deres arbejde fra 
de seneste 8 uger, hvor de har 
arbejdet med et fælles tema, 
som i år var AFFALD.
Temaet skal gribes an fra 3 si-
der nemlig, forskning, formid-
ling af forskningen 
og en robotkørsel.
Fra skoleårets start 
har vi haft fokus 
på arbejdet med 
robotkørslen, men 
nåede heldigvis 
også at få lidt forsk-
ning indover også. 
Det fælles tema 
som var AFFALD, 
skulle have fokus 
på hvordan vi kan begrænse 
affaldsmængden i de kom-
mende år, enten ved genbrug 
eller ved brug af mindre em-
ballage, eller på anden 
vis.
Holdet fra Vemmelev 
skole nåede at arbejde 
med et forslag til hvor-
dan vi nemmere gen-
bruger plast-indkøbs-
poser, ved at huske 
at tage dem med på 
indkøb igen. Desvær-
re blev det ikke fær-
digudviklet, men ved 
præsentationen fik de 
ros af dommerne for 
tanken med genbrug frem for 
blot at lægge yderligere afgift 
på poserne til indkøbene.
Som optakt til denne ideudvik-
ling, besøgte holdet tre lokale 

virksomheder, hvor vi fik viden 
om hvad de gør for at undgå 
affald fra deres produktion. 
De tre virksomheder var, Stuhr 
Elektronik, DAN-Palletiser og 
HNC Group, som jo repræsen-
terer forskellige brancher og 
størrelser. Selvom det ikke gav 
inspiration til elevernes pro-
jekt, var det udbytterige be-
søg. Og vi er meget glade for 
at de lukkede dørene op for os 
og brugte tid på at fremvise 

deres virksomhed. Besøgene 
gav eleverne indblik i hvordan 
man arbejder respektfuldt, 
miljøbevidst og omkostnings-

bevidst med affald i dagens 
Danmark.
På selve konkurrencedagen 
mødte holdet op til både præ-
sentationerne og robotkørslen 

med sommerfugle i maven, for 
hvordan mon alle de andre kla-
rer det?. Specielt robotkørslen 
var ventet med spænding. For 
godt nok havde holdet løsnin-
ger på nogle af banens udfor-
dringer, men alle kan se kørs-
len - og hvad nu hvis det ”går 
galt!”
Der var ingen grund til bekym-
ring! Efter 2 af de 3 indledende 
runder, lå holdet på 3.pladsen 
af 15 og de bedste 8 hold var 

sikret plads i kvart-
finalen. Fra kvartfi-
nalen avancerede 
holdet sikkert til 
semifinalen. Fina-
lepladsen glippede 
desværre, men var 
kun få point væk. 
Alt i alt en god op-
levelse, hvor holdet 
fik syn for at de fak-
tisk godt kan det 

med at programmere en LEGO 
robot og samtidig også fik er-
faring med at præsentere tan-
ker og ideer for tre forskellige 

dommerpaneler - og 
overlevede.
Mandag efter konkur-
rencen fik holdet lov til 
at vise deres robotkør-
sel til morgensamlin-
gen for 0-4 klasse.
Det var en ubetinget 
succes med både klap-
salver og nøøøj!, når 
opgaverne på banen 
blev løst. 

Klik på billedet i midten og se 
videoklippet, som viser lidt af 
kørslen fra mandag morgen. 

First LEGO league 2015 - holdet fra Vemmelev Skole
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I uge 44 har begge ottende klasser på Vemmelev skole arbejdet med at lave deres egen avis. 
Det har været noget af en omgang. Begge klasser arbejde ud fra det samme overemne, men 
endte op med to vidt forskellige aviser.   
 
Der blev knoklet hårdt fra begge klassers side. Det overemne 
de to klasser skulle arbejde ud fra var ´spor´. De to klasser 
var noget i vildrede da de fik uddelt emnet. De fik dog også 
bevæget sig to vidt forskellige veje. De skulle begge brain-
storme på emnet, inden de for alvor gik i gang. I a klassen 
var der stort fokus på hvilke spor livet sætter på sjælen, mens 
den anden klasse var i en anden retning.
De havde også lidt de samme fokuspunkter. Den klasse ville 
meget gerne fokusere på indvandrere. Begge klasser er kom-
met frem til et virkelig godt resultat.

En af forskellene der var på de to aviser var at a klassen valgte at lave en webavis, hvor b klassen 
derimod lavede det modsatte. Klasselærerne er virkelig stolte af det, de to klasser har tryllet frem.
Her kan du læse a-klassens webavis:  
http://nyhedsugen8avemmelev.skoleblogs.dk/category/forsiden/ Sander & Mathilde

#Tiderne - 8.a’s bud på en webavis...

chefredaktørerne på webavisen #Tiderne

I en lokal kampagne med fokus på at sænke 
farten og passe på de bløde trafikanter har Ju-
lie og hendes makker vundet den tilhørende 
tegne/plakat-konkurrence. En dommerkomi-
te kom til Vemmelev Skole den 1. oktober kl. 
9, for at afgøre hvilken af elevernes plakater, 
der skulle indgå i kampagnen. Der var 2000 
kr i præmie til den klasse, der leverede den 
plakat dommerkomiteen foretrak. Den valgte 
plakat er efterfølgende blevet 
trykt og kan nu ses hængende 
på lygtepæle rundt omkring i 
Vemmelev.

Vinder 2000 kr i lokal tegnekonkurrence...

http://nyhedsugen8avemmelev.skoleblogs.dk/category/forsiden/ 
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Et almindeligt syn...
Det er efterhånden et helt almin-
deligt skue, at se ældre elever sidde 
sammen med elever fra indskolingen 
og hygge sig. Det der foregår er at de 
store elever læser højt for de små. En 
win win situation - de store får trænet 
højtlæsning for nogen der tålmodigt 
hører efter - de små får både hørt en 
god historie o g fulgt med i teksten.

 Set  og  sket  på  Vemmelev  Skole !Musikalske oplevelser...
Eleverne på mellemtrinnet har i løbet 
af efteråret haft lejlighed til at opleve 
to kulturelle begivenheder.
Først var de i Slagelse Musikhus for 
at høre operaen ”Den syngende hat”. 
Der var noget delte meninger om 
hvor interessant, det var. 
Som indledning til uge 47, var der 
koncert med gruppen ”Tumult”. Her 
var der til gengæld bred enighed om, 
at det var en god oplevelse, da alle fik 
mulighed for at bevæge sig til musik-
ken. Musik der byggede på gamle 
danske folkeviser...
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Fokus skulle være på elevernes kompetencer til at skabe, ud-
vikle og handle ved at anvende deres personlige, faglige og 
sociale ressourcer. Der skulle lægges vægt på elevernes pro-
ces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde.

Temaet for 1.-2. klasserne
 ”Dyr  - hvad hedder dyret, hvor lever det, hvad lever 
det af, hvor mange unger, hvordan kunne dyret bo i 
ZOO o. lign.” Der skulle arbejdes med LEGO, hvor dy-
rene skal bygges, programmeres etc., og med at byg-
ge en ZOO, hvor deres område skulle være de rette 
omgivelser.  
Til hvert dyr skulle der børneskrives om dyret til en 
brochure/figurbog og til en lille fremlæggelse/præ-
sentation. Gruppen havde det samme dyr, som de byggede i LEGO.
 
Temaet for 3. klasserne
”Genbrug” - Udover arbejdet med LEGO Green City, skulle det udarbejdes Posters ud fra nogle 
fastlagte beskrivelser, hvori også de faglige mål for de enkelte fag i det tværfaglige forløb var be-
skrevet.

Fordybelsesuge 47 i indskolingen...
Med et formål om, at eleverne skulle arbejde med inno-
vation og entreprenørskab i tværgående temaer, blev 
fordybelsesugen skudt i gang.

Citat fra UVM:
Kreativitet er evnen til at få ideer, 
se og skabe muligheder samt ev-
nen til problemløsning
Innovation er en social proces, 
hvor muligheder identificeres, 
og kreativitet bruges til at skabe 
nyt, som er værdifuldt for én selv 
og andre
Iværksætteri er at sætte noget i 
gang, uden at det nødvendigvis 
indebærer, at der skabes noget 
nyt
....at forsøget måske ikke lykkes, 
gør ikke handlingen mindre en-
treprenøriel.



Mandag, tirsdag og onsdag i uge 47 stod i ud-
dannelsens tegn, da nogle fra Selandias HHX 
& HTX linje tog ud på skolen for at undervise 
eleverne. Det var en lærerig og spændende 
uge, for eleverne i udskolingen. 7., 8. og 9. 
klasserne blev delt ind i hold på tværs af klas-
serne, og skulle ud på forskellige værksteder, 
hvor eleverne fra Selandia underviste holde-
ne. Værkstederne handlede henholdsvis om 
fagene på HTX og HHX, og omkring deres be-
grundelser for at have valgt de nævnte linjer. 
De fik sat eleverne i gang med en masse op-
gaver, der svarede til det fag de underviste i.
Der var fag som bl.a. Psykologi, Afsætning, Er-
hvervsøkonomi og Bioteknologi. Det var lidt 
udfordrende, men alle var meget engageret 
og var klar til at tage imod udfordringerne på 
værkstederne.
Torsdag morgen kom Bettina Wæde og la-
vede et oplæg for eleverne, omkring det at 

skrive en jobansøgning. Eleverne blev bl.a. 
introduceret for en øvelse, der handlede me-
get om at finde ro i kroppen, så man også var 
parat til en jobsamtale.
Hver klasse fik derefter en fiktiv jobannonce 
fra en bestemt virksomhed. For 8. klassernes 
vedkommende var det deres adoptionsvirk-
somheder, Plejecenteret Blomstergården og 
Antvorskov kaserne. Alle eleverne skulle skri-
ve en Jobansøgning til virksomhedens an-
nonce.
Fredag var alle elever spændte, da der skulle 
udvælges 3 fra hver klasse til en jobsamtale, 
med en medarbejder fra virksomheden. Der 
skulle tages hårde beslutninger, da kun en fra 
hver klasse kunne blive ”den nye medarbej-
der”. Da de udvalgte elever havde været til 
samtale, blev hele udskolingen samlet i sko-
lens festsal, til en kåring af vinderne fra hver 
klasse.                                                  Kira & Nichlas

Fordybelsesuge 47 i udskolingen...
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Fordybelsesuge 47 på mellemtrinnet

Med et overordnet tema om arkitektur har 
eleverne på mellemtrinnet - på tværs af år-
gangene og på 3 forskellige værksteder - ar-
bejdet sammen om at bygge Odins tårn, at 
tegne og bygge værelser i et bestemt måle-
stoksforhold samt at designe og male en dør, 

som kunne åbnes, så man kunne se ind i for-
skellige verdener. Det kom der nogle flotte 
resultater ud af, som man kan i hvert fald ind-
til juleferien kan se i glasmontrerne omkring 
natur- og teknologilokalet samt på PSC.
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Generationernes dag...
Den 18. november 2015 var der generationernes dag i SFO’en.
Det var en sjov og hyggelig dag med historie fortællinger, lege, sange, kage, kaffe og saftevand.

Der kom mange glade ”bedster” med godt humor 
og lyst til at være sammen med os i SFO’en.

                                    
 Der var flotte dekorerede kager.
 - og mange besøgende i cafeen                                               
           Endelig var der sanglege i festsalen.
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Smart - Parat - Svar
Onsdag d. 2. december deltog udvalgte 
elver fra 6.a i den landsdækkende quiz 
”Smart - Parat - Svar”. Quizen, som var en 
indledende lokalrunde i Slagelse Kom-
mune, fandt sted i Kulturhuset i Korsør. 
Eleverne fra 6.a var placeret i pulje med 
Eggeslevmagle Skole, Marievangssko-
len og Flakkebjerg Skole. Den anden 
pulje var Lille Egede Friskole, Marie-
vangsskolen, Dalmose Skole og Dyhrs 
Skole. Desværre kom holdet fra Vem-
melev noget skidt fra start, men bistået 
af medbragt publikum, fik de kæmpet 
sig tilbage i kampen og endte på tredje-
pladsen. Dette var imidlertid ikke nok til 
at nå finalen - men under alle omstæn-
digheder var det en stor oplevelse at 
deltage.

De første juleforberedelser
Tirsdag d. 1. december er traditionel 
klassedag på Vemmelev Skole. Det vil 
sige, at skemaet bliver omlagt, så der 
plads til at byde julen velkommen. 
Nogle klasser går i skoven og henter ju-
letræ, andre hygger sig med julemusik 
og lidt godt til ganen.

Femte årgang overtog for nogle år si-
den opgaven med at gå Luciaoptog. 
Det er ikke noget man bare lige gør, så 
noget af klassedagen fordrev klassen 
med at træne den glidende men no-
get aparte gangart, som Luciaoptoget 
kræver. Bevares der var da nogle be-
gyndervanskeligheder, men umiddel-
bart så det ud til, at der er noget stort 
i vente...

I 4.a benyttede man klassedagen til at 
få pyntet op i klassen. Der blev produ-
ceret julepynt til den helt store guld-
medalje. Guirlander, julehjerter og an-
   det julepynt pryder nu klassen.
   På billedet ses en stolt Anna, som har  
         lavet årets første julehjerte.




