
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole  Nr 02 – september 2019 

Torsdag den 12. september rejste 7. – 9. klasserne til Ringsted Idrætsanlæg for at 
dyste i atletidiscipliner mod søsterskolene fra Roskilde, Nærum og hjemmeholdet 

Ringsted. Vejret var upåklageligt: sol det meste af dagen og en behagelig 

temperatur. Ideelt til at sætte rekorder. Men mindre kunne også gøre det... 

Der var mulighed for at brillere i boldkastning, spydkast, længde-, højde- og trespring 

samt løb (60 m og 800 m).  

Abdullah (øverst), 6. klasse, i et overbevisende hop over forhindringen. 

Atletikdag, Hareskoven & plastik 

Ansvarshavende udgiver:  

Jakob Callesen, skoleleder 

Redacteuren: Erwin Van den Eede 
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Samuel, 6. klasse, en højdespringer i ordets bogstaveligste forstand. Hvad er problemet? 

 

Ved sommer-OL i Mexico City i 1968 vandt Dick Fosbury guld med en olympisk rekord på 

2,24 m. Hans teknik blev sidenhen kendt som ’the Fosbury flop’. I dag er verdensrekorden 

2,45 m for mænd (1993) og 2,09 m for kvinder (1987). 



 

 

0.- 5. klasserne var den 12. september i Hareskoven på en hyggelig og fornøjelig skovtur. 
Nogle legede “klatreaber” og fik hurtigt skabt en konkurrence om, hvem der kunne komme 

højest op i trækronerne. 

 

Der blev fundet sjove insekter, små dyr og svampe. Og sørme om ikke også en snog kom frem 
for at sno sig lidt i eftersommerens varme... 

 

Frokosten blev nydt i hyggelige kroge i skoven. Déjeuner sur l’herbe... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobleplast, plastflasker, plastposer, plastfilm, barbiedukker, legoklodser...  

Vi drukner i plast, til lands og til vands. Hvert år havner ca 8 mio ton plastikaffald i 

verdenshavene. Der produceres 1 mio plastflasker hvert minut – året rundt. 

Hele skolen arbejder i uge 39 (23-27/09) med temaet PLASTIK. Plast er et nyttigt og 

fleksibelt materiale, som bruges til fremstilling af en lang række produkter, fra nylon-

strømper til flasker og smartphones. Men som affald er det en tikkende forurenings-

bombe, med mindre det bliver genanvendt i en eller anden form. Disse problematikker 

vil klasserne studere nærmere i uge 39. Med kreativitet og sans for design vil plastaffald 

blive forvandlet til Kunst. Vent og se! 

 

Kryds xxx i kalenderen: 

10/10:  skolefoto (husk at aflevere tilmeldingssedler inden da) 

11/10:  motionsdag ved Utterslev Mose 
Uge 42:  efterårsferie uge 42 (12-20/10) 

➔ SFO’en er åben, men husk tilmelding hos Gitte 
Uge 43:  Kirsten Callesen kommer tilbage fra barselsorlov 

Uge 44:  projektopgave for 6.-9. klasse 


