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Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole Nr 10 – maj 2020 

Coronabegrænsningerne lempes gradvist  
Smittetrykket falder, antal smittede der er 

indlagt på hospitalerne og antal coronarela-

terede dødsfald ligeså.  

Regeringen lemper gradvist begrænsnin-

gerne, som vi alle har levet under siden 11. 

marts – dog ikke de fundamentale, såsom 

’social afstand’, hyppig og grundig håndhygi-

ejne og ’hosten i ærmet’. 

For vores vedkommende betyder det som 

bekendt, at de store elever i en vis udstræk-

ning har deres gang på skolen igen. Deres skoleuge er inddelt med klasseundervisning nogle dage, 

og onlineundervisning på de andre. Begge dele er lige vigtige, og der er selvfølgelig mødepligt begge 

steder. 

Skolerne skal stadig håndhæve nogle sundhedsregler. Håndhygiejnen er i højsædet. Kan du ikke tåle 

håndsprit, skal der bruges sæbe. Afstanden mellem eleverne er i princippet en meter ’fra næsetip 

til næsetip’. I frikvartererne opholder vi som regel en adskillelse af eleverne: de fra 0.-3. i første gård, 

de øvrige i anden og tredje. (Men reglen opblødes lidt nu – se andetsteds i bladet.) Morgensang i 

kirken er stadig aflyst.  

Heldigvis har vi i den senere tid haft nogle gunstige vejrforhold, så vi har kunnet afvikle nogle timer 

under halvtaget i første gård. 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

New kids on the block 
Vi har i maj budt nye elever velkomne: 

Christine (4. klasse) og Valdemar (på prøve i 4. klasse). 

Førskolen: Elin (lillesøster til Sandra og Nadin), Farha (lillesøster til Faaris) og Hana (lillesøster til 
Fatema). 
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Skolegården 2.0 
Over hele bredden af skolegrunden er 

der nu etableret et højt hegn ud til ve-

jen med én indgangsport, der kan lå-

ses af. Dette skulle gerne gøre skole-

området ekstra sikkert. 

Anden gård 2.0 blev endelig (29. maj) 

færdig – og blev prompte indviet af 

eleverne (se billederne). Et ’bur’ er sat 

op til fodbold og basketball eller tagfat 

eller hvad man ellers måtte finde på 

af sjove lege. Der er net over buret, så 

bolden holdes indenfor. Dermed invi-

terer gården til sikker leg. 

 

  

mailto:post@svanevejprivatskole.dk


 

3 

 

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 10 – maj 2020 

Skræk, gru, fantasy and horror i 4.-5. klasse! 
Eleverne har i dansktimerne sluppet deres uhyggelige 

fantasier løs. Nedenfor et par udpluk fra fremtidens lo-

vende krimiforfattere. Vi håber, du sover godt efter 

læsningen… 

Huset – af Christine 
Der var engang en pige hun hed Emma og hun skulle 

flytte til en ny by. Og hun skulle bor i et andet hus. 

Huset var gammelt og beskidt. Dagen gik og huset var 

rent. Nu var det sovetid så Emma gik ud og børstede tænder, men i det hun børstede tænder, ringede 

hedens mobil, det var ukendt nummer. Emma tog den, der var ikke en lyd i mobilen. Lige pludseligt 

blev der lagt på,  

Så Emma sagde til sig selv, det er nok ikke noget. Så gik hun i seng. Men om natten ringe hendes 

mobil. Hun vågnede og så på hendes mobil, så stod der ukendt nummer. Hun tog den, men den gang 

sagde den noget HJÆLP!!! Så hørte Emma det bankede på væggen. BANK! BANK! Så blev Emma 

bange, så Emma kaldte på sin far. Så kom hendes far og sagde, ER DU OKAY. Emma sagde det 

bankede på væggen. Faren sagde, du drømte, NEJ sagde Emma og rakte mobilen frem og sagde: ”Se 

der står ukendt nummer”. Faren sagde: ”Søde skat du har feber og nej der er ikke noget ukendt 

nummer.” Emma sagde, hvad faren sagde i morgen bliver du hjemme. Okay, sagde Emma og kunne 

forstå, at der var ikke noget ukendt nummer. Og lagde sig i seng igen. Nu var det morgen og Emma 

havde ikke mere feber, så hun gik ned til sin far og mor og sagde: ”Nu har jeg ikke feber mere”. 

Moren sagde okay vi kører dig i skole. Emma sagde tak og kørte i skole. Nu var hun i skole, men der 

var en der lignede en fra hendes drømme, og det var en af de voksne. Han hed Tom. Han smilede 

underligt, han sagde også til hende ses snart. Hun tænkte, det var underligt fordi han kendte hendes 

navn også, og hun havde ikke sagt det til ham. Hun gik hjem men så lige pludseligt bankede det på 

væggen. Hun tog en økse og hakkede væggen op. Men der var et stort hul, så var Tom der. Han 

havde en kniv i hånden, og hun havde lagt sin økse på sin seng.  

Og derfra så man ikke Emma mere. 
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Warriors of the World af Hasan 
Der er fem planeter med EN speciel evne hver. Der 

er den kloge, den stærke, den naturale, den 

våbenfyldte, den dyrefulde, men de var desværre 

i krig med hinanden. En dag kom der en magtfuld 

robot kaldet Ultron, han stjal kernen fra hver 

planet, som er den, der holder planeterne stabile. 

De havde  en måned, så de var tvunget til at sam-

arbejde. Så hver planet sendte deres bedste 

borger i et rumskib. Weapon King lavede Midas 

drum gun og brugte minigun og en meowsceles 

peow peow rifle. Han lavede også skibets 

våbensystemer. Skibet blev lavet af Midas i samarbejde med brugte de brugte lidt af Groot (men 

bare rolig han voksede op igen). Det tog en uge, så de havde kun 3 uger tilbage, de brugte deres 

udstyr og fandt den mægtige Ultron, men kernerne gav ham kræften fra alle planeterne, så de måtte 

arbejde sammen og bruge deres våben ordentligt. Det tog dem to uger, men de klarede den. De 

lagde kernerne tilbage og stoppede en meteor og lagde deres planetariske flag på den og erklærede 

fred. 

Fortsættes i Warriors of the World 2 
 

Mysteriet Om Den Drabelige Morder (med soundbites) – af Jay 
Der var engang en snigmorder som hed Jens. Han havde dræbt flere millioner mennesker og alle 

butikker, skoler og arbejdspladser blev lukket ned på grund af ham. Han brugte rifler, knive, geværer, 

snipers og pistoler. Man kunne sige han brugte alle våben. En dag var politiet efter ham som sæd-

vanlig, så dræbte han dem allesammen. Næste dag måtte man slet ikke gå udenfor. Han gik ud i 

natten med en kniv i hånden. Så satte han ild til 5 huse, så blev han set af politiet. Han begyndte at 

skyde, men så blev han angrebet bagfra????  Han blev sat i fængsel i lang tid. Men???? En dag var 

han der slet ikke. Politiet ledte efter ham over det hele, men de kunne ikke finde ham. De fleste troede 

han var død, men det finder vi ud af i Mysteriet Om Den Drabelig Morder del 2???? 

shing.mp3
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Slender Man og Annabell – af Filippa, Maja, Olivia og Rukiye 
For mange, mange år siden levede der et kærestepar, og de hed Slender Man 

og den hvide dame, som man kalder Annabell, og de sagde hver dag til hinanden: ”Bare vi dog havde 

et barns sjæl.” Men de fik ikke barnets sjæl, som man ikke ved hvem er. En kold vinternat kl. 03:16, 

der gik Slender Man og Annabell en tur på kirkegården for at lede efter et barns sjæl. De fandt et 

gravsted med en ukendt lille pige. De fandt også ud af, at hun var levende under kisten. De fandt en 

skovl på kirkegården, og de tænkte på at grave den lille piges lig op. Klokken var nu 04:03 og de stod 

med den lille pige i deres arme med blod over det hele. De tog hende i hænderne og slæbte hende 

hen ad jorden… de tog hende med hjem, og de lagde hende i baghaven. De gravede hende ned i 

jorden til samlingen med alle de andre lig. 

Lige pludselig ringede det på døren. Det var ejeren af huset, som var Tonerose… Hun havet været på 

ferie og var nu kommet hjem, fordi at deres alarmsystem sagde, at der var nogle i huset. Ejerne af 

huset kommer ind og tjekker huset og Annabell og Slender Man var sporløst forsvundet. Ejerne af 

det gamle og nedslidte hus lagde sig til at sove. De havde booket flybilletter til næste dag. Klokken 

var 02:37 på dette tidspunkt. Det bankede på værelsesdøren og Tonerose ringede straks 114. Det 

var med garanti Slender Man og Annabell! De sparkede døren op, og Tonerose lagde sig under 

sengen for at skjule sig. Annabell er ikke til at narre. Annabell lagde sig ned på gulvet og kiggede på 

Tonerose og hviskede selvsikkert: ”Jeg kan godt se dig, bare kom frem og leg.” Toneroses tårer 

trillede stille ned ad kinderne på hende. Annabell hviskede: ”Ik vær bange, jeg gør dig ik’ noget, det 

eneste du skal er at være stille. 

Tonerose kunne dufte sin datter, der sporløst var forsvundet for 3 år siden. Tonerose kunne dufte 

datteren var i nærheden, og det var jo Annabell og Slender Man, der har taget hende og begravet 

hende ude i haven. Tonerose udbrød hurtigt: ”Har du min datter?” Annabell svarede ikke og skyndte 

sig ud af værelset sammen med Slender Man. Dage efter bliver Toneroses datter endelig fundet og 

bragt sikkert på hospitalet. Tonerose kunne mærke, at hun ikke var den samme som før. Hun var 

mærkelig og sagde ting som, hvornår kan vi besøge min søster Annabell igen mor? Jeg vil lege med 

hende, mørke er bedst, jeg vil ned i min kiste ude i haven, mor.  

Kalender 
26/06: sidste skoledag for eleverne 

10/08: første skoledag 20/21 

NB. Husk SFO’en har lukket i uge 28-31 og åbent kun for tilmeldte i uge 27 og 32 
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