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Ansvarshavende udgiver:  

Jakob Callesen, skoleleder 

Redacteuren: Erwin Van den Eede 

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV 

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk 

Vi er også på Facebook 

Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole Nr 11 – Juni 2020 

Udflugt: Charlottenlund Strandpark 

Coronapandemien har vendt op og ned på mange ting i år. Det var også tilfældet 

med skoleudflugten. Traditionelt besøger vi Københavns Zoo, men for at undgå 

trængsel – eventuelt: skuffelse, ved en afvisning ved døren – valgte vi dette år 

at besøge Charlottenlund Strandpark. 

Dette var, efter elevernes trivsel og glæde at dømme, en særdeles velvalgt 

variation på temaet. Vejrguderne var i den grad med os onsdag den 24. juni. Vi 

havde god plads ved ankomst (modsat Zoo-besøgene), og kunne boltre os med 

udsigt over Øresund og den skånske kystlinje.  
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Nogle elever spillede bold (fod- 

eller rund-), mens vandkanten 

fangede i sær de mindstes 

interesse.  

De fik blandt andet lært at 

overvinde deres gru og væm-

melse ved de søde 

vandmænd... Der blev købt is, 

og spist frokost i det grønne.  

Vi kom alle hjem i godt behold, 

og lidt matte i benene efter den lange 

gåtur hen mod S-togsstationen (hvor en 

af eleverne glemte sin taske...).  
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Afslutning med 9. klasse 

Et lignende traditionsbrud gjorde sig gældende med dimissionen. Normalt er 

uddelingen af eksamensbeviserne til eleverne fra 9. klasse en stor fest med 

sang, revy og taler, bevidnet af alle skolens elever og deres forældre og andre 

familiemedlemmer. Men ikke i 2020. 

Lærerne inviterede de seks elever på middag på deres sidste skoledag i Svanevej 

Privatskoles regi. Den blev indtaget torsdag den 25. juni på restaurant RizRaz i 

Kompagnistræde. (Alle valgte buffet...) 
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Da alle var mere eller mindre mætte, blev afgangsbeviserne overrakt, og 

familiebilledet knipset. 
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Afslutning: 0.-8. klasse 
Fredag 26/06 var så den aller-allersidste 

skoledag for alle.  

Alle blev trakteret på morgenbrød i lange 

baner. Lærerne skar bollerne, smurte 

dem, kom pålæg på, og delte vand og 

juice ud. Resten af dagen var der fri leg 

og hygge i det bagende sommervejr, 

klinisk renset for gangetabeller og 

bøjning af regelmæssige tyske 

udsagnsord. En skam at det ikke er 

sådan hele året... 

Sidst men ikke mindst fik 8. klasse 

overrakt deres årskarakterer. 

Jakob informerede om, at skoleåret 

20/21 efter alle tegn i sol og måne vil 

være normalt igen. Det vil sige: 

lokaleindretning, skoleskema osv som 

man husker det fra præ-coronatider.  

I ønskes alle sammen en rigtig god sommer!! 

  

mailto:post@svanevejprivatskole.dk


 

6 

 

Ansvarshavende udgiver:  

Jakob Callesen, skoleleder 

Redacteuren: Erwin Van den Eede 

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV 

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk 

Vi er også på Facebook 

Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole Nr 11 – Juni 2020 

   

  

mailto:post@svanevejprivatskole.dk


 

7 

 

Ansvarshavende udgiver:  

Jakob Callesen, skoleleder 

Redacteuren: Erwin Van den Eede 

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV 

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk 

Vi er også på Facebook 

Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole Nr 11 – Juni 2020 

   

mailto:post@svanevejprivatskole.dk

